Vastuullinen ihminen:

SUOJATIELLÄ

AIHE: Liikennekäyttäytyminen kesäisillä teillä
SUORITUSPAIKKA: Ulkona
KESTO: 1 tunti
TAVOITE: Mitä polunkävijä oppii pyöräilijän ja
jalankulkijan liikennesääntöjä ja harjoittelee niitä.

SISÄLLÖT:
- Liikennesääntöjen läpi käymistä
- Käytännön harjoittelua
TARVIKKEET:
- taitoradan välineistö: kartioita, lautoja,
narua ym.
- paperia ja kyniä

Toiminta
1. ALOITUS: RIVIT

kesto noin 5 minuuttia

Polunkävijöiden pitää muodostaa rivi, johon he järjestyvät annetun ohjeen mukaisesti:
- syntymäajan mukaan
- kengänkoon mukaan
- sukunimen viimeisen kirjaimen mukaan
- hiusten pituuden mukaan jne.
Tehtävää voi vaikeuttaa niin, että rivejä tehdessä ei saa puhua ollenkaan.

2. AIHEEN KÄSITTELY: LIIKENNETAITOJA

kesto noin 40 minuuttia

Tässä kerhossa halutaan opettaa kesäliikennekäyttäytymistä. Tärkeää liikenteessä on sääntöjen
noudattaminen, keskittyminen, maltti, tarkkuus ja toisten huomioon ottaminen. Liikennesäännöt ovat
meidän omaksi parhaaksemme. Koskaan ei pitäisi olla kiire onnettomuuteen, on parempi myöhästyä kun
olla pääsemättä perille hosumisen takia.
Vaikka ei vielä itse aja autoa, tai edes mopoa, niin kuuliaisuus liikenteessä on aloitettava jo jalankulkijana ja
pyöräilijänä. Silloin osaa noudattaa liikennesääntöjä myös aikuisena. Sääntöjen noudattaminen on hieno
juttu, ei nolo. Näistä keskustellessa voi viitata polunkävijän lain seuraaviin kohtiin 2) polunkävijä pyrkii
tekemään parhaansa, 5) polunkävijä on kohtelias ja avulias ja 6) polunkävijä on rehti ja valoisa.
Rakennetaan pihalle pieni ajorata tai jos kaupungissa on liikennepuisto, voidaan mennä sinne. Polunkävijät
liikkuvat alueella polkupyörillä ja kävellen noudattaen liikennesääntöjä. Ennen aloittamista on syytä kerrata
liikennesäännöt kävelyn, pyöräilyn ja suojatiekäyttäytymisen osalta. Ohjaajien kannattaa huomioida, että

kesällä 2020 astui voimaan joitakin uusia liikennesääntöjä. Siksi onkin syytä ensin itse perehtyä tämän
hetkisiin sääntöihin (katso linkit lisätiedoista). Tarvittaessa voitte käydä myös läpi ohjeet liittyen
sähköpotkulautoihin tai muihin uudempiin liikkumisvälineisiin.
Tehdään pyörälle myös taitorata, jota polunkävijät saavat suorittaa. Taitorataan voidaan tehdä
seuraavanlaisia tehtäviä: tasapainottelua, tarkkuusajoa, kartioiden kiertämistä ja jarrutusharjoituksia.
Vinkkejä ja ideoita taitorataan: https://fillarilla.fi/wp-content/uploads/2019/05/Ohjeita-ja-ideoitaopettajalle-ajotaitoradan-rakentamiseen.pdf

3. LOPETUS: POLKUPYÖRÄAJOKORTTI

kesto noin 10 minuuttia

Anna polunkävijöiden kirjoittaa toisilleen ajokortit polkupyörälle tai jalankulkuun. Ne saavat olla hassuja,
mutta olisi myös hienoa, jos niissä lukisi kyseisen kortinhaltijan erityistaitoja.

+ HARTAUS
Muista pitää hartaushetki kerhon alussa ja/tai lopussa. Voit tehdä sen millä tavalla tahansa, tässä muutama
idea tälle kerralle:
- Kerro kertomus siitä, kun Filippos oli matkalla Jumalan kehotuksesta: Apt. 8:26-40.
- Kirjoittakaa rukous- ja kiitosaiheita kerhon yhteiseen rukouskirjaan.
- Jos joku polunkävijöistä on opetellut Raamatun tekstin ulkoa, hän voi esittää sen.

KERTAUS SEURAAVASSA KERHOSSA PIDETTÄVÄKSI kesto noin 5 minuuttia
Tehkää pienillä leluilla tai paperille piirtäen havainnekuvia muutamista liikennetilanteista, joissa
polunkävijät saavat kertoa kuka saa mennä ensin ja kuka väistää.

Lisätietoa
TIETOA AIHEESTA
-

Opas jalankulkijan ja pyöräilijän sääntöihin:
www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Materiaalit/jalan_ja_pyoraillen_2020.pdf
Jalankulkija liikenteessä: www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/jalankulkijat-1
Pyörällä liikenteessä: www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyoralla-liikenteessa

AIHEESEEN LIITTYVÄT HARRASTEMERKIT
-

Pyöräily 1 & 2

TAUSTAKUVAN LÄHDE: www.freevector.com/children-and-parents-silhouettes

