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Koolituse sisu
•Sissejuhatus, kõne arengu üldised 
seaduspärasused
•Enamlevinud kõnepuuded lapseeas, alakõne
•Võtted tööks kõnepuuetega lastega

Ajakava: 
•kl 9.00 – 10.30 I osa
•kl 10.30 – 10.45 paus 15 min
•kl 10.45 – 12.15 II osa
•kl 12.15 – 13.00 paus 45 min
•kl 13.00 – 14.30 III osa 
•kl 14.30 – 14.45 paus 15 min
•kl 14.45 – 16.15 IV osa



Meenutage:
-Missuguseid raskusi on olnud kõne probleemidega laste 
õpetamisel? 
- Kirjutage oma probleem Chat´i. 
aeg 5 min
Hiljem kiire kommenteerimine.  



•Mõned aspektid enne teemasse süvenemist:
•Konkreetsed erivajadust, sh kõnepuudeid iseloomustavad tunnused 
kirjeldavad kogu antud gruppi. Igal üksikul lapsel on talle omane 
tunnuste komplekt. Kõigil gruppi kuuluvatel lastel ei esine kõiki 
tunnuseid. Üksikjuhused võivad olla väga erinevad.
•Üksiku tunnuse põhjal ei saa teha kaugele ulatuvaid järeldusi. 
•Juhtumite kirjeldamisel tuleb säilitada anonüümsus. NB! oma pere 
ja lapsed. 
•Kõik personaalselt räägitu jääb kuulajate teada.



Koolituse sisu
•Kõne arengu üldised seaduspärasused
•Enamlevinud kõnepuuded lapseeas, 
alakõne
•Võtted tööks kõnepuuetega lastega



Probleemid kõnelemisel esinevad:
•kõnepuudega lastel
•iga muu erivajadusega lastel
- emots ja käitumishäire, sensoorsed puuded, 
spetsiifilised  õpiraskused (NB! Lugemisraskus), 
vaimupuue, …
- mitmekeelsus, võõrkeelsus, …
Võivad, aga ei pruugi esineda.

•Kõik erivajadused võivad omavahel 
kombineeruda. Probleemid kõnelemisel võivad 
olla paljude erivajadustega lastel.



 Esmased tunnused
1. Kognitiivsed raskused: 
-vaatab, aga ei näe
-kuuleb, aga ei kuula
-ei pane tähele, näib mitte mõistvat
-ei jää meelde, ei tule meelde
2. Raskused kõnelemisega:
-segane ja/või vigane kõnelemine
-ei mõista kuuldud kõnet, ajab segi
3. Raskused õppimisega: 
- L, K, A õppimine ja kasutamine õppimiseks
4. Raskused protsesside juhtimisega: 
kavandamine, läbi viimine, lõpetamine, 
kontroll

Erivajadusega lastele üldiselt omane:



 Esmased tunnused
1. Kognitiivsed raskused: 
-vaatab, aga ei näe
-kuuleb, aga ei kuula
-ei pane tähele, näib mitte mõistvat
-ei jää meelde, ei tule meelde
2. Raskused kõnelemisega:
-segane ja/või vigane kõnelemine
-ei mõista kuuldud kõnet, ajab segi
3. Raskused õppimisega: 
- L, K, A õppimine ja kasutamine õppimiseks
4. Raskused protsesside juhtimisega: 
kavandamine, läbi viimine, lõpetamine, 
kontroll

•Mõningatel juhtudel:
1.Mõtlemise ja probleemilahendamise 
raskused
2.Kuulmis- ja nägemisprobleemid
3.Püsivad tervisehäired

Teisesed tunnused
•Käitumisraskused
•Motivatsioonilangus
•Suhtlemisprobleemid 
•Endasse tõmbumine, eemaldumine 
kaaslastest

Erivajadusega lastele, (k.a. kõnepuuetega lastele) üldiselt omane:



KÕNE- JA KEELEKASUTUS
•Rääkija / keelekasutaja kompetentsus:
millest rääkida – sisu
keelelised teadmised ja vahendid – vorm
kasutamisoskus – koht ja viis

•Kõne toetab:
isiksuse arengut
kognitiivset arengut
sotsiaalset arengut
•Tunnetusfunktsioon ja suhtlemisfunktsioon



Uusi ja vanu 
ideid seoses 
õppimise ja 
kirjaoskuseg

a (KO)

Õppimine ja mäng
•G. Kress jt new visual media: tekstid lühemaks, 
tekstilt pildile, leheküljelt ekraanile
•Uue aja õpiteooriad = õppimine + mäng 
•Holistiline lähenemine
•Modaalsus, multimodaalsus, rohkelt võimalusi
•Põnevus, kiired tulemused
•Mäng, mängulisus, mänguliste elementide 
kasutamine
•Koostöö, kuulumine ja töötamine võrgustikes
•Lõhed ja vastuolud meie tegevuses?

•Uued küsimused:
•Muutuste tähendus/mõju:  õppimisele, 
keeleõppele, õppekavadele, õppematerjalile, 
haridusele
•Milliseid nõudmisi esitab uus visuaalne 
meedia: õppimisele, õppima õppimisele, 
õpetajakoolitusele,  KO õpetamisele?
•Kas ja kuidas uus visuaalne meedia muudab 
HEV, spetsiifiliste õpiraskuste käsitlust?



Mis võimaldab meil kõnelda?
Kõneorganid: 
-tsentraalne kõneaparaat
-perifeerne kõneaparaat



KÕNEORGANID: tsentraalne aparaat

•Väikeaju – motoorika, 

 koordinatsioon, tasakaal, 

 liigutuste sujuvus, 

 ajastamine, automatiseerumine

•Kuklasagar- objektide äratundmine, 

•Kiirusagar – ruumitaju, 

 proportsioonid, ruumilised seosed

Kiirusagar, oimusagar –

kõnekuulmine, sõnade mõistmine

•Otsmikusagar, motoorsed 

 keskused – liigutuste planeerimine

•Premotoorne piikond –

 liigutusprogrammi täidesaatmine

Kahjustunud operatsioonid viitavad kahjustunud ajupiirkondadele ja funktsioonidele.



KÕNEORGANID: 
perifeerne 
kõneaparaat

•Hingamissüsteem
•Hääletekitamisesüsteem
•Artikuleerimisaparaat
•Resonaatorid
•Kuulmine: tagasiside

•Perifeersed kõneorganid: 



KÕNEORGANID: 
perifeerne kõneaparaat

•Hingamissüsteem
•Hääletekitamisesüsteem
•Artikuleerimisaparaat
•Resonaatorid
•Kuulmine: tagasiside



Lapse kõne areng

Eluaastate kaupa: 2-, 3-, 4-, 5-, 6- ja 7-aastane 

laps

Valdkonnad: suhtlemine, grammatika, sõnavara, 

hääldamine, kirjalik kõne
•Eesti Logopeedide Ühing 
http://www.elu.ee/?page_id=369
•Hallap, M. , Padrik, M. (2009). Valdkond „Keel 
ja kõne”. Kog. E.Kulderknup (toim.). Õppe- ja 
kasvatustegevuse valdkonnad. Tallinn: Studium
•Rajaleidja voldikud 2019, 2020; 4 – 5-a ja 6 –
7-a laps: https://www.innove.ee/uudis/uued-
voldikud-aitavad-lapse-kone-arengu-probleeme-
oigeaegselt-ara-tunda-ja-last-aidata/



Vanus, juhtiv kognitiivne protsess, juhtiv 
tegevus, suhtlemine

vanus 0 – 3 3-6 6 – 10a 12 – 14a nooruki- ja TK iga

juhtiv kogn 

protsess

taju taju + mälu taju+ mälu + 

mõtlemine

mälu + 

mõtlemine

mõtlemine

juhtiv tegevus esemetega 

manipuleerimine, 

esemeline mäng

esemeline mäng, 

sümboolne mäng

mäng, rollimäng õppimine õppimine, 

kutseõpe

suhtlemine suhtlemine 

TK-ga

suhtlemine TK-

ga, suhtlemine 

teiste lastega

suhtlemine TK-

ga ja  teiste 

lastega

suhtlemine,
suhtl

emine 
eakaaslastega

suhtlemine 
eakaaslastega
professionaalne 
suhtlemine

mõtlemine mõtlemine: 

kaemuslik-praktiline, 

situatiivne

mälu: äratundmine

taju: tajude 

integreerimine

mõtlemine: 

kaemuslik-

praktiline, 

kaemuslik-

kujundiline, 

situat-assots

taju: põimumine 

kujutlustega

mõtlemine: 

kaemuslik-

kujundiline, 

kujundiline

taju: 

põimumine 

kujutlustega

mõtlemine: 

kujundilis-

verbaalne + 

abstraktne

mõtestatud taju,

mõtestatud 

verbaalne mälu,

verbaalne 

abstrakne 

mõtlemine



Suhtlemine kõne-eelses eas

Vahendid:
•Pilk
•Naeratus 
•Žestid, liigutused
•Sõnad
•Žestid + sõnad

Suhtlemist iseloomustab: 
•Vastastikusus
•Vastamine 
•Vahelduvus 
•Rütmi ja struktuuri teke

•Aluseks hilisemale dialoogile ja 
suhtlemisele laiemalt.
•Püsivad raskused või arengu 
hilistumine viitab riskile.



Koolituse sisu
•Kõne arengu üldised seaduspärasused
•Enamlevinud kõnepuuded lapseeas, alakõne
•Võtted tööks kõnepuuetega lastega



KÕNEPUUDED

•Teke: 
•- kõneorganite kahjustumisel
•- funktsionaalsed kahjustused
•- põhjus teadmata
•Tüübid:
•- kaasasündinud / omandatud
•- orgaanilised / funktsionaalsed
•- püsivad / muutuvad



KÕNEPUUDED
Raskused:
1. kõne loomisel e eneseväljendamisel: hääldus, morfoloogia, 
lauseloome, sõnavara, kõne kasutamine praktilistes situatsioonides

2. kõne tajumisel: kuuldud kõne mõistmisel, kõne meelespidamisel, kõne 
kasutamisel (suuliselt antud juhiste täitmine), säilitatud info kättesaamisel 
ja taaskasutamisel

Kõnepuuete teke: kaasasündinud, omandatud, tekkepõhjus teadmata

Mõju õppimisele: 50% kõne- ja keelekasutuse häiretega lastest on hiljem 
lugemisraskus, 50% lugemisraskusega lastest on olnud kõnepuuded

Laps loobub/keeldub kõnelemast ← huvi, motivatsioonipuudus ← 
kõnelemine, kõnega seotud tegevused valmistavad raskusi, on liiga keeruline ← 
kõnepuue, mõni muu häire



ENAMLEVINUD KÕNEPUUDED 
LAPSEEAS

•Düslaalia
•Rinolaalia
•Kogelus
•Düsartria
•Häälehäired
•Süsteemsed kõnepuuded: alaalia, düsfaasia 
alakõne, kõne üldine alaareng (I, II, III)



•KÕNEPUUDED: düslaalia
•Varik-Maasik, E. Hääldusraskused. Võtted nende ületamiseks

•Alaliigid:
•- vale hääldus, asendamine, hääliku ärajätmine
•Jaotus:
• - rotatsism     - sigmatism     - kapatsism    - jt vähemlevinud

•Põhjused:
• - ksn ja närviteede kahjustus
• - kõneorganite kahjustus, väärareng, arengu iseärasus
• - põhjus teadmata



KÕNEPUUDED: düslaalia
•Varik-Maasik, E. Hääldusraskused. Võtted nende 
ületamiseks

•Kinnine keelekida: takistab keeletipu liikumist – R, 
L, S, T, N
•Hammaste vaheline S ja T 



•RINOLAALIA e ninahääldus: põhjused
•Orgaanilised:
•kaasasündinud: huulelõhe, suulaelõhe, liiga 
lühike pehme suulagi, näodeformatsioon, 
neurolooglised probleemid
•hiljem omandatud: pehme suulae 
haigestumised 



Huule – ja/või suulaelõhe

•ISELOOMULIK:
Kõne nasaalsus e ninakõla häälduspuuded, 
üldine kõne alaareng
Söötmisraskused
Terviseprobleemid
Suhtlemisprobleemid
Ei ole otseselt seotud vaimse võimekusega
Helifail: 



Huule – ja/või suulaelõhe

•SEKKUMINE:
•Operatiivne 
•Varajane sekkumine
•Logopeediline abi
•Psühholoogiline ja sotsiaalne toetamine: 
enesehinnang, suhtlemine



•KÕNEPUUDED: kogelus

•Kõne sujuvuse puudulikkus: blokid, kordused, venitused
•Lisaks: 
• - kõne- ja keelekasutusega seotud iseärasused: hääl, 
sõnavara
• - liigutused
• - suhtlemine ja sotsiaalne toimetulek
•1% populatsioonist, M>N
•Algus sageli 3.-5. ea, remissioonid: 7. ea, puberteet
•Helifail: 



•KÕNEPUUDED: kogelus
•Soovitused suhtlemiseks ja kõnelemiseks kogeleva lapsega
•1. Ole kohal ja kuula lapse juttu tähelepanuga ja osavõtlikult. Toetav 
kehakeel. 1-1 suhtlemine, segajate eemaldamine. Kord ja struktuur.
•2. Keskendu lapse teatele, mitte selle vormile.
•3. Jälgi enda kõnet. Vajadusel: a)vähenda kiirust, b) tee pause, c) väldi 
kiirustamist   d) korda vajalikke osi
•4. Üks küsimus korraga, üks korraldus korraga. Väldi liiga keerulisi küsimusi.
•5. Anna lapsele aega vastamiseks, oma ütluse loomiseks
•6. Muuda küsimused neutraalseteks lauseteks või küsi lapse arvamust. 
•7. Lase lapsel oma ütlus lõpetada, ära tõtta appi.
•8. Säilita silmside lapsega.
•9. Kindlusta, et kõik lapsed, ka kogelev laps saaks rääkida. 
•10. Multisensoorne õpetamine, mitteverbaalne suhtlemine (näiteks: 
vooruvahetus vahendi abil)



•KÕNEPUUDED: düsartria

•Kõne hääldusliku külje kahjustus: hääle tekitamine, 
kõnehingamine, artikuleerimine, kõne tempo ja sujuvus
•Häiritud antud protsesside koostöö ja sünkroonsus
•Põhjus: ajukoore aluste tuumade ja/või juhteteede kahjustus
•Seos kirjaoskuse omandamisega



ALAKÕNE / KÕNE ÜLDINE ALAARENG: 
•esmane: spetsiifiline kõnearengu puue e alaalia
•teisene: kaasneb teiste kõnepuuetega
•

•Süsteemne kõnehäire
•Raskused enese väljendamisel ja kõnest arusaamisel
•Kõne areng aeglane koolieelses eas, koolieas
•Hääldusvead
•Vähene sõnavara, primitiivne grammatika ja lausestus
•Raskused kõne kasutamisel
•Raskused kõne mõistmisel
•Seos kirjaoskuse omandamisega



ALAKÕNE 
ASTMED:

I aste – kõne puudumine … elementaarne ütlus
II aste – elementaarne ütlus … elementaarne lause
III aste – elementaarne lause … elementaarne tekst, säilinud 
vead



KÕNE ÜLDISE 
ALAARENGU 

ASTMED:
I ASTE

I ASTE    kõne puudumine … elementaarne ütlus
•iseloomulik:
• omandatud ja kasutusel vähe häälikuid, peamiselt vokaalid 
ja lihtsamad kaashäälikud
• sõnade struktuur lihtsustatud
• grammatika kasutamine vähene, puudub
• sõnavara vähene
• kasutusel źestid, osutamine kõnele lisaks / asemel
• kõne mõistmise iseärasused 



KÕNE ÜLDISE 
ALAARENGU 

ASTMED:
II ASTE 

II ASTE    elementaarne ütlus … 
elementaarne tekst
•iseloomulik:
• omandatud ja kasutusel olevate häälikute 
hulk suurenenud, sageli hääldus ebatäpne, 
segistused, asendused
• palju fonoloogilisi vigu, sõnade rõhulis-
rütmilise ja silbistruktuuri vead
• kasutusel lihtsamad grammatilised 
kategooriad, palju vigu
• sõnavara vähene, piiratud
• kõne mõistmise raskused, iseärasused



KÕNE ÜLDISE 
ALAARENGU 

ASTMED:
III ASTE

•III ASTE    elementaarne lause … 
elementaarne tekst, igapäevaseks 
suhtlemiseks vajalik kõne olemas, säilinud 
puudujäägid
•iseloomulik:
• raskemate häälikute puudumine või vale 
hääldus, võib olla säilinud üldine ebatäpne 
hääldus
• võivad esineda fonoloogilised vead, kõlalt 
sarnaste häälikute segistamine, omandatud 
valed vormid on kinnistunud
• raskused keerukamate grammatiliste 
konstruktsioonide mõistmisel ja kasutamisel
• sõnavara vähene, piiratud
• kõne mõistmise raskused, iseärasused
• raskused kirjaoskuse õppimisel



•Koolituse sisu
•Kõne arengu üldised seaduspärasused
•Enamlevinud kõnepuuded lapseeas, 
alakõne
•Võtted tööks kõnepuuetega lastega



Mida teha? Kuidas 
toetada?



KÕNE ARENGU 
TOETAMINE

Keskkonna, kasvatuse ja õppe 
kohandamine

Baasiliste oskuste arendamine

Tekstide kohandamine (täna ei käsitle 
tekstide lihtsustamist lähemalt)



KÕNEARENGU 
TOETAMINE, 

ÜDLISED 
EESMÄRGID:

1.Arendada kõnega seotud oskusi: 
a) kõne loome, b) kõne mõistmine
2. Võimaldada kõne arenguks võimalikult 
soodne keskkond: 
a)kohandada kõnekeskkond lapsele 
arusaadavaks
b)võimaldada kõne- ja keelerikas keskkond

–



KÕNEARENGU 
TOETAMINE, 

ÜDLISED 
PÕHIMÕTTED

1.Kommunikatiivsus, rakendatavus suhtlemisel: 
situatsioon – kõnesoov – ütlus 
2.Töö komplekssus ja süsteemsus, seostamine 
kognitiivsete protsesside ja tunnetustegevusega
3.Jõukohasus, vastavate kohanduste tegemine 
keskkonnas ja suhtlemises
4.Alakõne mehhanismi ja astme arvestamine, 
individuaalsete iseärasustega arvestamine
5.Temaatilisus, kontsentrilisus; võimaldab lapsel 
seostada ja täiskasvanutel teha koostööd
6.Kõne arengu seaduspärasustega arvestamine, 
kõne ja tegevuse seostamine
7.Emakeele iseärasustega arvestamine: välted, 
vormimoodustus, sõnamoodustus, kirjaviis
8.Teaduspõhisus 
9.Täiskasvanu enda kõne kui mudel
Alus: Padrik, Hallap, 2016

–



KÕNEARENDUSLIK TÖÖ

Meetodid ja vahendid:

Meetodid ja vahendid
vestlus, tegevus, vahendatud tegevus (raamatute ja piltide 

vaatamine)
spontaansed ja suunatud  
koos, jagatult, imiteerides, abiga, iseseisvalt
keskkond: võimalikult loomulik, motiveeriv, vaba liigsetest 

stiimulitest



Üldised 
soovitused

ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS
1.Harjutada väikestes gruppides
2.Tagada õppimise turvalisus
3.Õppeprotsessi struktuur olgu selge ja 
nähtav, järgnevast ülesandest, teatamine, 
kokkuvõtete tegemine
4. Jagada õppetöö eristatavateks blokkideks. 

Alustada ja lõpetada iga blokki 
selgelt. Seostada ülesanded.
5. Kombineerida erinevaid õppemeetodeid, 
multisensoorne õpetamine. Võimaldada 
lastel kasutada erinevaid meetodeid.
6. Tunnustada ülesannete lõpul.
7.  Teha kokkulepped, pidada neist kinni.

KÕNEÕPETUS

1. Harjutada lühikest aega, 
aga sageli. 
2.Harjutamise maht olgu 
piisav.
3.Harjutamine olgu 
intensiivne.
4.Kaasata eakaaslasi.
5.Märgata edusamme!



KÕNE ÜLDISE 
ALAARENGU 

ASTMED:

•I ASTE    kõne puudumine … elementaarne 
ütlus
•iseloomulik:
• omandatud ja kasutusel vähe häälikuid, 
peamiselt vokaalid ja lihtsamad kaashäälikud
• sõnade struktuur lihtsustatud
• grammatika kasutamine vähene, puudub
• sõnavara vähene
• kasutusel źestid, osutamine kõnele lisaks / 
asemel
• kõne mõistmise iseärasused 



I aste - kõnetu 
… 

elementaarne 
ütlus

kõnearendusliku töö 
eesmärgid:
•kujutluse loomine ütlusest
•kõnesoovi loomine
•kõnebaasi loomine:
•lementaarse ütluse loomine 
(sõna+sõna, sõna+źest)
•elementaarne sõnavara 
(baassõnavara, hoidekeel)
•elementaarne hääldus → jutt  
teistele arusaadavaks

•kõne mõistmise arendamine
•kõneloome arendamine

kõne arendamisele lisaks:
•ühise tegevuse kujundamine 
täiskasvanuga: kontakt tegevustes
•kujutluse loomine ümbritsevast
•tajude arendamine, vaatlusoskuse 
arendamine
•teadmiste laiendamine ja 
täpsustamine
•teadmiste integreerimine 
olemasolevate teadmistega
•teadmiste, oskuste 
transformeerimine vastavalt 
olukorrale (jänese asemel tegutseb 
karu)

•Sellel astmel ei ole oluline veatu 
häälduse, grammatika kasutamine , 
sõnade järjestamine ütluses / 
lauses.



KÕNE ÜLDISE 
ALAARENGU 

ASTMED:

•II ASTE    elementaarne ütlus … 
elementaarne tekst
•iseloomulik:
• omandatud ja kasutusel olevate häälikute 
hulk suurenenud, sageli hääldus ebatäpne, 
segistused, asendused
• palju fonoloogilisi vigu, sõnade rõhulis-
rütmilise ja silbistruktuuri vead
• kasutusel lihtsamad grammatilised 
kategooriad, palju vigu
• sõnavara vähene, piiratud
• kõne mõistmise raskused, iseärasused



II aste –
elementaarne 

ütlus … 
elementaarne 

tekst, 
suhtlemine 

kasutades 
elementaarseid 

lauseid

kõnearendusliku töö eesmärgid:
•häälduse täpsustamine, 
häälikuseade
•grammatiliste oskuste 
kujundamine, sõnade 
muutmisoskusse arendamine
•lihtlause moodustamise 
omandamine, lihtlause laiendamine
•aktiivse sõnavara laiendamine, 
passiivse sõnavara aktiviseerimine
•sidusa kõne arendamine
•kõnemõistmise arendamine
•ettevalmistus kirjaoskuse 
omandamiseks

kõne arendamisele lisaks:
•jätkub eelmisel astmel 
alustatud töö: tajude, mälu, 
mõtlemise arendamine
•teadmiste laiendamine
•organiseeritud õppetöö



KÕNE ÜLDISE 
ALAARENGU 

ASTMED:

•III ASTE    elementaarne lause … 
elementaarne tekst, igapäevaseks 
suhtlemiseks vajalik kõne olemas, säilinud 
puudujäägid
•iseloomulik:
• raskemate häälikute puudumine või vale 
hääldus, võib olla säilinud üldine ebatäpne 
hääldus
• võivad esineda fonoloogilised vead, kõlalt 
sarnaste häälikute segistamine, omandatud 
valed vormid on kinnistunud
• raskused keerukamate grammatiliste 
konstruktsioonide mõistmisel ja kasutamisel
• sõnavara vähene, piiratud
• kõne mõistmise raskused, iseärasused
• raskused kirjaoskuse õppimisel



III aste –
elementaarne 

lause … 
elementaarne 
tekst, säilinud 

vead

kõnearendusliku töö eesmärgid:
•säilinud häälduspuuete 
likvideerimine
•grammatiliste oskuste 
edasiarendamine
•sõnavara laiendamine ja 
täpsustamine
•erinevate lausemudelite 
kasutamise edasiarendamine, 
liitlause
•sidusa kõne arendamine
•kirjaoskuse kujundamise algus

kõne arendamisele lisaks:
•eelmisel astmel alustatud töö 
tajude, mälu, mõtlemise 
arendamiseks jätkub kõrgemal 
tasemel: suureneb ja täieneb õpitava 
materjali hulk ja maht, tõuseb 
iseseisvus töös, sooritamiseks antav 
aeg
•tõuseb iseseisva töö aste, suureneb 
materjali maht
•jätkub lapse ettevalmistamine 
õppimiseks, kirjaoskuse 
kujundamine
•suureneb üldistatus ja skemaatilisus 
õppetöös



Keskkonna ja 
õpetuse 
kohandamine 
MIDA TEHA? 

Strateegiad:
1. Lisaaja 

võimaldamine
2. Esitatava 
materjali:

a) struktureerimine
b) hulga ja mahu 

vähendamine
c) suurendamine

3. Vihjete andmine
4. Abi andmine 

sooritamisel
5. Multisensoorne 

õpetamine

6. Panustamine 
lapse aktiivsusse

järgmistel 
slaididel detailselt



ÕPPIMINE = teadmised + emotsionaalne ja sotsiaalne kaasatus
Enesemääramisteooria: psühholoogilised baasvajadused (Brophy, 2014; 
Ryan, Deci, 2000)
Õppimist mõjutavad 3 psühholoogilist baasvajadust: 
1.Autonoomsus – sisemine tahe ennast teostada, kogeda valikuid ja ennast 
reguleerida

koolis: kogeda valikuid, tähenduslikkust, võimalust otsustada
2. Kompetentsusvajadus – tunda enesetõhusust ja meisterlikkust

koolis: ülesannete valdamine ja koolitööst arusaamine
3. Seotusvajadus – kalduvus tunda end teistega seotuna, hoolivuse 
tunnetamine

koolis: võimalus olla osa klassist, olla õpetajate ja kaaslaste poolt 
aktsepteeritud

Puudujäägid baasvajadustes → terviklikkuse tunde ja heaolu kahanemine.
Õppimisel → motivatsiooni langus ja kadu, puudujäägid akadeemilises 
jõudluses, …
Eesti uuringud: tundides, kus õpetaja toetas autonoomsust (üks 
baasvajadustest olid rahuldatud), pingutasid õpilased rohkem (Poom-Valickis, 
Jõgi, Timoštšuk, Oja, 2016).



Keskkonna ja 
õpetuse 

kohandamine
MIDA TEHA?

•Strateegiad:
•1. Lisaaja võimaldamine
•Tajude (visuaalne, auditiivne) häiritus 
omane paljudele
•Lisaaeg: 
•akadeemiline lisaaeg tööde esitamiseks 
(lasteaias?)
•lisaaeg info töötlemiseks
•lisaaeg sooritusteks
•vajadusel anda vihjeid: julgustamine, 
suunamine, osutamine jmt



Keskkonna ja 
õpetuse 

kohandamine
MIDA TEHA?

•Esitatava materjali:
• a) struktureerimine
• b) hulga ja mahu vähendamine
• c) suurendamine

•Esitatava materjali struktureerimine:
•Sissejuhatus: täna 
räägime/teeme/joonistame …
•Alustamine: nüüd hakkame …
•Vahekokkuvõtted: oleme teinud/näinud … 
•Jätkamine: ees on veel …
•Kokkuvõte ja lõpetamine: oleme jõudnud …, 
see oli …
•Suulised esitlused, graafilised esitused: 
staatilised, dünaamilised



Keskkonna ja 
õpetuse 

kohandamine
MIDA TEHA?

Strateegiad:
3. Vihjete andmine
-verbaalsed e sõnalised vihjed: 

fonoloogilised (n: 
algustähe/hääliku ütlemine),

semantilised (n: sellega saab…), 
viitamine olulisele tunnusele (n: 

see on ümmargune, häälitsuse tegemine)
-mitteverbaalsed: žestid, liigutused, ilmed



Keskkonna ja 
õpetuse 

kohandamine
MIDA TEHA?

•Strateegiad:
•4. Abi andmine sooritamisel: 
•tegutsemine koos 
•tegutsemine eeskuju alusel
•tegutsemine näidise järgi
•korduv tegemine



Keskkonna ja 
õpetuse 

kohandamine
MIDA TEHA?

•Strateegiad:
•5. Multisensoorne õpetamine:
•räägin
•näitan
•osutan
•teen praktiliselt
•kombineerin eelnevaid



Keskkonna ja 
õpetuse 

kohandamine
MIDA TEHA?

•Strateegiad:
•6. Panustamine lapse aktiivsusse
•Montessori, Piaget, Käis, Põld
•uudsus, nali, korrektuur, võistluslikkus, 



Keskkonna ja 
õpetuse 

kohandamine 
lasteaias

MIDA TEHA?

Praktilised võtted:
-Võrdlemine, eristamine
-Erinevuste leidmine, erinevuste 
sõnastamine
-Muutmine, parandamine
-Mudeli/eeskuju järgi uue objekti tegemine
-Õige variandi produtseerimine



•Kokkuvõte:
•- Mida võtan tänaselt koolituselt kaasa? Mida hakkan kasutama?
•- Mida teha koolitusel teisiti? Kirjutada chat´i. 
•



LÕPETUSEKS
Multigeneratsiooniline süsteemne lähenemine
Maurizio Andolfi on Rooma ülikooli „La Sapienza” professor

Minu põhimõte on, et perekond suudab pakkuda suurepärast teraapiat pere sees.
Minu hinnangul ongi lapse vaimsete probleemide korral enamasti kõige parem ravi see, 
kui lapsele pakutakse teraapiat pereringis ega määrata talle kohe medikamentoosset ravi.
Lapsevanemad aga arvavadki, et lapse psühholoogiliste probleemide korral 
saab parimat abi psühhiaatrilt või ravimilt. 
See on aga omamoodi vastutuse ja lahenduse ootuse panemine kolmandale osapoolele.

Peaaegu kõiki probleeme on võimalik selle meetodiga lahendada. 

Allikas: Himma, M. (2015). Professor: laste vaimseid häireid peaks ravima mitme põlvkonnaga pereringis, 
mitte antidepressantidega. ERR Novaator. 26.11.2015
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Küsimised, kostmised?
Tänan!
Uute kohtumisteni!


