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1. jagu. Vanus 0–3

Kaasrahastatud 

Euroopa Liidu 

programmist 

„Erasmus+“



2. MOODUL. 0–3 aastat

Kirjeldab täpsemalt kõnet, suhtlemist
ja säilenõtkust  



Ülevaade

• 1. osa. Suhtlemine
• Väga tähtis igapäevaelu oskus

• Võtmeoskused on eneseteadvustamine; efektiivne kuulamine; takistuste 
ületamine

• Millal hakkavad imikud suhtlema; 0–3-aastaste laste suhtlemine

• 2. osa. Verbaalne suhtlemine sisaldab
• Arusaamine või retseptiivne keel 

• Ekspressiivne keel 

• Kõne 
• Normaalne kõneloome 



Suhtlemine 
Suhtlemine on 

tähtis 
igapäevaelu 

oskus ja teiste 
inimestega 

kontakti loomise 
alus

Suhtlemine on aktiivne protsess, mis hõlmab...

• Seda, mida näeme – näiteks 
• Mitteverbaalne suhtlus (kõneleb ka teie keha!)

• Silmside

• Miimika
• Kehahoiak

• Isiklik ruum

• Žestid
• Välimus (riietus, soeng jne)

• Kirjalik suhtlus

• Seda, mida kuuleme

• Sõnad – viis, kuidas neid kasutatakse kõnes ja neid 
kuuldakse (verbaalne suhtlemine)

• Hääletoon, sõna muutmine, rõhuasetus, hääletugevus, 
pausid

• Suhelda saab ka puudutuse abil (kehaline kontakt)

1. osa. 



Suhtlemine ei ole aga ainult sõnad... 

SÕNAD

SUHTLEMINE 

HÄÄLEGA

MITTEVERBAALNE



Mõelge näiteks 
selle fraasi peale...

„Tundub, et kõik on vist OK“

Selle järgi, kuidas neid sõnu 
öeldakse, võivad need 
väljendada kiitust, ebakindlust, 
pahameelt, pettumust, 
ükskõiksust...



Suhtlemine on kahesuunaline protsess...

Hõlmates

• saatmist 

• vastuvõtmist
• Vastuvõtja tõlgendab aktiivselt ja proovib sõnumit mõista



Efektiivne suhtlemine on oskus.  Vanemate 
laste ja täiskasvanute puhul on tähtis...

1. Eneseteadvus – jälgida oma suhtlemise efektiivsust ja hinnata, 
kuidas teised sõnumit vastu võtavad ja tõlgendavad
• Kontrollida järjepidevalt, kas vastuvõtja mõistab või on märke 

arusaamatusest (nt kas võib olla sotsiaalseid või kultuurilisi erinevusi, mis 
segavad?)

• Hinnata, kas sõnumi tõlgendamist võivad mõjutada vastuvõtja 
stereotüübid?
• Me kõik kasutame teistega suheldes eelnevatel kogemustel põhinevaid stereotüüpe.  

Sõnumi edastaja saab efektiivse suhtlusega stereotüüpide mõju vähendada



Võtmeoskused on ka...

2. Aktiivne kuulamine
• Häälestumine sõnumi saatjale
• Tähelepanelikkus, sõnumi saatja suhtes huvi üles näitamine ja vaimustus 

suhtlemisvõimaluse üle, mille tõestuseks on:
• silmside 
• naeratamine (naeratada saab ka silmadega)
• kerge ettepoole kummardamine (näitab huvi, tähelepanu)
• peanoogutused
• lõdvestunud kehahoiak
• tarbetute kõrvaliste segajate (müra) vähendamine (nt telefoni vaigistamine või 

ärapanemine)

• Peale sõnade ka emotsioonide kuulamine
• Sõnumist arusaamise kontrollimine sõnumi esitaja abiga



Efektiivne 
kuulamine: 
väga paljud 
inimesed ei ole 
head kuulajad!  

Selle põhjuseks võib olla

• Endale keskendumine (tähelepanu suunamine pigem endale, mitte teisele inimesele) 

• Häbelikkus/enesekindluse puudumine

• Ärevus või mure (nt juhtudel, kui kõne on raskesti mõistetav, kui kohtutakse esimest 
korda, kartes teiste negatiivseid hinnanguid)

• Harjutamine, mida öelda järgmisena 

• Vähene praktika (sotsiaalmeedia ja sellele kuluv aeg vähendab näost näkku suhtlemist)

• Taustamüra (takistus efektiivseks kuulamiseks – vt järgmist slaidi)



3. Efektiivse 
suhtlemise 
takistuste 
väljaselgitamine 
(nn müra)

Kõneleja vaatest

• Ebaühtlane või vastuoluline 
mitteverbaalne ja verbaalne 
suhtlemine

• Kui suhtluses esineb 
ebaühtlust, siis tavaliselt 
hakkab mitteverbaalne 
domineerima verbaalse üle

• Endale keskendumine – põhjuseks 
eneseteadvus (nt ärevus oma 
kõnelemise pärast või 
muretsemine, kas kuulaja on 
märganud huule-suulaelõhet) või 
ärevus selle pärast, milline 
arvamus on tekkinud kuulajal

• Kõneleja ja kuulaja kultuurilised 
erinevused



Efektiivse suhtlemise 
takistused (nn müra)

Kuulaja vaatest võivad need olla

• Vähene tähelepanelikkus või millelegi kõrvalisele 
mõtlemine

• Keskendumine kõneleja neile aspektidele, mis ei ole 
sõnumi edastamisega seotud (nt kõneleja kõne 
mõistmisele või välimusele keskendumine)

• Sõnumi lõpule, mitte sõnumile endale või kõneleja 
isikuomadustele keskendumine (vt näidet kaasasolevates 
märkmetes)

• Subjektiivsed eelarvamused (kuuleme seda, mida tahame 
kuulda; eirame vaatenurki, mis erinevad meie omadest)

• Ärevustunne või eneseteadvus põhjustab tähelepanu 
koondumist endale ja kõnelejale ei pöörata täielikku 
tähelepanu



Mis on mõistetavus?

• Mõistetavus näitab seda, kui palju kuulaja öeldust aru saab 
(Bauman-Waengler 2004)

• Ühe kõneleja mõistetavus ei ole alati samasugune, see sõltub 
sellest, kui tuttavad on kõneleja ja kuulaja, keskkonnast, 
kõneldavast teemast, motivatsioonist ja pingutuse astmest

• Lapsevanem võib mõista palju rohkem kui inimene, kes kohtub lapsega 
esimest korda

• Keskkond – kas on palju taustamüra?

• Teema tundmine, nt kui räägitakse sellest, mille kohta kuulaja on juba 
lugenud



Imikute suhtlemine

• See on olemas sünnist alates
• Imikud reageerivad nägudele ja 

häälele

• Muutub tahtlikuks alates 3.–4. 
elukuust

• Tunnetega seotud suhtlemine 
alates 9. elukuust

• Initsiatiivi haaramine (kasutades 
häält, žeste) alates 11.–12. 
elukuust



Väikelaste 
suhtlemine

• Teiste emotsioonide mõistmine umbes 15.–16. 
elukuul

• Ühismäng 17.–18. elukuul

• Vaatleb, kuulab, jagab alates 21.–22. elukuust

• Vastastikune suhtlemine, emotsioonide jagamine 
ja kokkulepete sõlmimine alates 23.–24. elukuust



2. osa. Verbaalne suhtlemine 

Hõlmab

• Arusaamine või retseptiivne keel 

Ekspressiivne keel 

• Kõne 
• Normaalne kõneloome 



Mis on verbaalne suhtlemine?

• Kõne ja keel on inimese kõige keerulisemad 
kognitiivsed funktsioonid

• On olemas või eelprogrammeeritud keele 
omandamiseks

• Kõne ja keel on nn õpitud kood või reeglite 
süsteem, mis võimaldab jagada mõtteid ning 
väljendada soove ja vajadusi 

• Pädevate keelekasutajatena on meil need 
reeglid alateadvuses olemas  



Keele definitsioon 

• Keel on mõtte esitamine sümbolitena ja 
oskus kasutada keeletähiseid (nt sõnu) 
ning reeglite kogumeid 
(grammatikareeglid) lõpmatult paljude 
uute loominguliste ja terviklike 
sõnakombinatsioonide loomiseks

• Keele vormid on rääkimine, lugemine, 
kirjutamine ja žestid (Bowen 1998)

• Verbaalne suhtlemine koosneb 
ekspressiivsest keelest, retseptiivsest 
keelest ja kõnest 



Kõnelemise ahel 

https://dldandme.org/is-it-speech-or-is-it-language/
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Rääkimine

Kõne

KÕNELEJA

Mõte

Keel:

Koer jookseb palliga

Helilaine

Kuulamine

Kuulmin

e

KUULAJA



Esimene aasta – enne kui sõnad 
arenevad

• Lapsevanemad ja imik on suhtluspartnerid 

• 1. eluaasta – areneb kõne ja keelekasutuse 
mehhanism (ehitusklotsid)

• Sisaldab tähelepanu- ja kuulamisoskusi, 
silmakontakti, tahtlikku suhtlemist, 
häälitsemise ja žestidega seotud motoorseid 
mustreid ja motivatsiooni suhelda



Mõelge sellele, kuidas imikud 1. eluaastal 
suhtlevad 

• Žestid –

• Häälitsemine –

• Kehakeel –



Kuidas imikud 1. eluaastal suhtlevad (jätk) 
• Žestid – näitamine, sirutamine, 

haaramine 

• Häälitsemine – nutmine, 
naeratamine, kiljumine, 
koogamine, lalisemine, esimesed 
sõnad

• Kehakeel – näoilmed, pea 
raputamine või noogutamine, 
lehvitamine, käte tõstmine üles   



Keel ja suhtlemine 

• Keel on inimeste verbaalne suhtlusvahend ja seetõttu on see sotsiaalne 
protsess, mis hõlmab peale rääkimise ka suhteid

• Keeleline areng ei toimu eraldi, see on seotud lapse teiste 
arenguetappidega
• Füüsiline või motoorne 

• Tajutav, nt nägemine või kuulmine 

• Kognitsiooni/mõtlemise areng 

• Maailmatunnetuse areng 

• Sotsiaalsed kogemused

• Keelekeskkond on väga tähtis. 

Mida rohkem laps keelega kokku puutub või on sellega seotud, seda rohkem 
võimalusi on tal õppimiseks



Mis on retseptiivne keel (mõistmine/arusaamine)? 

• Retseptiivne keel: öeldud sõnadest arusaamise ja keele 
grammatikareeglite tundmise kaudu teiste öeldu läbitöötamine ning 
mõistmine

• Keele mõistmine algab varases etapis sõnadele tähenduse omistamisest 
kindlas kontekstis, nt laps mõistab, et aeg joomiseks on siis, kui ema 
sirutab käe tassi järele

• See areneb väga täpseks arusaamiseks, kui laps on kuuldule tuginedes 
suuteline tegema järeldusi ümbritseva maailma kohta 

• Retseptiivne keel areneb enne ekspressiivset keelt, nt keskmine 14 kuu 
vanune laps mõistab üle 150 sõna, kuid ütleb umbes 30 sõna 



Pidage meeles, mis on tõeline verbaalne mõistmine 
• 1–3-aastastega toimub edukas suhtlemine „siin ja praegu“

• st teda ümbritsevad inimesed ja esemed vahetus ümbruses ning tuttavad 
olukorrad

• Lapsed kasutavad keele mõistmiseks endiselt konteksti, nt laps, kes 
tunneb toidu lõhna ja kuuleb toiduvalmistamise helisid, ei pea mõistma 
iga ema öeldud sõna:
• Toit on valmis. Mine pese käed ja tule istu lauda

• Seetõttu võidakse lapse verbaalse mõistmise raskust mitte märgata, sest 
lapsevanemad ütlevad, et laps saab kõigest aru

• Mõistmisega seotud raskused ilmnevad sageli koos ekspressiivse keele 
probleemidega ning võivad olla seotud kuulmislangusega, kognitiivsete 
oskuste hilinemisega ja käitumisprobleemidega



Mis on ekspressiivne keel? 
• Sõnavara: nt nimi-, tegu-, ees- ja omadussõnad 

• Grammatika: koosneb reeglitest, kuidas sõnu muuta 

ja järjekorda seada 

nt Ma mängin oma koeraga mänge; Ma mängisin mänge; Koer mänge 
oma ma mängin

• Sõnade kombineerimine fraaside ja lausete koostamiseks ning 
vestlemiseks või kirjutamiseks

• Semantika: kuidas sõnad tähendust edasi annavad

• Pragmaatika: kuidas keelt konkreetses kontekstis õigesti kasutada ja 
oskused efektiivseks suhtluseks 

• Artikulatsioon ja fonoloogia: kuidas kasutatakse hääldust ja 

häälduse kombinatsioone



Veidi lähemalt pragmaatikast 

● Keele kasutamine erinevatel eesmärkidel 
• Küsimus – Kas sa soovid kooki? 
• Lubadus – Ma toon kooki. 
• Nõudmine – Too mulle palun natuke kooki!

● Suhtlusreeglite tundmine, nt kuulamine, silmside, rääkimisel oma korra 
ootamine, kuidas püsida teemas või vahetada seda 

● Oskus arvestada teiste inimeste vaateid, kavatsusi ja laiemat konteksti, 
milles suhtlemine aset leiab



Typical language development Bowen, C. (1998). Ages and Stages Summary: 

(Vanuste ja etappide kokkuvõte:) Language Development 0-5 years (0–5-aastaste laste keeleline areng) Allikas: 
http://www.speech-language-therapy.com/ on [17.02.2020]. 

Vanus Mõistmine Väljendus

0–3 kuud • Reageerib erinevatele häältele, nt pöörab pead 

oma vanema või hoidja poole, kui nad räägivad, 

naeratab ning rahuneb nende häält kuuldes. 

• Kordab palju sama häälitsust, koogab, seda seostatakse 

sageli rahuloluga, areneb erinev nutt erinevateks 

olukordadeks

4–6 kuud • Reageerib sõnale „ei“, lapsevanema hääletooni 

muutusele ja müratekitajatele või 

keskkonnahelidele. Pöörab pead võõra heli suunas.

• Kuristamine või häälitsused, kuuekuuselt hakkab tekkima 

kõnelaadne lalin, nt „mäm-mäm“, sealhulgas erinevate 

häälikute helid. 

• Kasutab häälitsusi või žeste, et näidata välja oma vajadusi 

või suunata täiskasvanut midagi tegema.

7–12 kuud • Pakub huvi teiste kõne kuulamine. 

• Tunneb lihtsaid sõnu, nagu „ei“ ja „aidaa“.

• Nimepidi kutsumisel pöörab pea ja vaatab ütleja 

poole, naudib mänge nagu „kuku“.

• Hakkabära tundma tuttavaid nimesid või objekte 

(issi, auto, silmad, telefon), reageerima tema poole 

pöördumistele (palun anna vanaemale) ja 

küsimustele (kas sa soovid veel mahla?). 

• Laliseb ja teeb esimesi katsetusi sõnu öelda, nt „emme“. 

• Naudib laulmist ja mänge, nagu „kuku“ ja „kuts läks karja“,

„hiiretips läks putru keetma“.

• Teeb müra, näitab esemete poole, vaatab tähelepanu 

võitmiseks otsa.

• Võib öelda oma esimesed sõnad (emme, öö, aidaa, ei)

12–18 kuud

• Pöörab pead, kui kuuleb oma nime. 

• Näitab tuttavatele esemetele ja inimestele, kui 

küsitakse.

• Laliseb endiselt. 

• Kasutab mõningaid tuttavaid sõnu (umbes 10). 

• Üritab järele öelda uusi sõnu. 

• „Jutustab“, kasutades häälikute jadasid (ei ole alati 

olemasolevad sõnad)



1–2 aastat • Näitab nimelistele piltidele, üksikutele 

kehaosadele, järgib lihtsamaid korraldusi (ära 

katsu, see on kuum!), mõistab lihtsamaid 

küsimusi (kus on mõmmi?) ja hakkab kuulama 

lihtsamaid lugusid

• 18. elukuuks kasutab umbes 50% lastest üle 100 sõna. 

• Vanuses 18–24 kuud suudavad seostada kaks sõna, nt „anna 

pall“, „tahan juua“

• Sõnavara ja grammatika areneb, nt hakkab kasutama mitmust 

ja minevikuvorme

2–3 aastat • Suudab järgida kaheosalisi käsklusi (võta oma 

sokid ja pane pesukorvi) ja mõista vastandeid, 

nagu kuum-külm, liigu-peatu, sees-väljas. 

• 2,6-aastaselt suudab 70% lastest kasutada vähemalt 500 

sõna 

• 3. eluaastaks on laused enamasti kolme sõna pikkused. 

3–4 aastat • 3. või 4. eluaastaks mõistab laps küsimusi „kes?, 

„mis?“ ja „kus?“, 

• nelja või enama sõnaga laused on tavalised.

• Räägib asjadest, mis toimuvad väljaspool kodu, tunneb huvi 

lasteaia, sõprade, väljasõitude ja erinevate kogemuste vastu. 

4–5 aastat • 3. ja 5. eluaasta vahel naudib laps jutukesi ning 

suudab vastata lihtsamatele küsimustele nende 

kohta. 

• Kasutab pikki ja sisukaid lauseid (käisime loomaaias, kuid 

pidime koju tulema, sest Toomas tundis ennast halvasti; ma 

tahaksin endale oma hobust, nagu Pillel on, ja isa ütleb, et kui 

ta loteriiga võidab, siis ta ostab mulle). 

• Suudab rääkida pikki, keerukaid, väljamõeldud sisuga jutte, 

kasutades täiskasvanule omast grammatikat, ning suhtleb 

vabalt tuttavate täiskasvanute ja endast vanemate lastega. 

• Mõistab pea kõike, mida räägib.

Tavapärane keeleline areng (jätk) Bowen, C. (1998). Ages and Stages Summary: 

(Vanuste ja etappide kokkuvõte:) Language Development 0-5 years (0–5-aastaste laste keeleline areng) Allikas: http://www.speech-

language-therapy.com/ on [17.02.2020]. 



Keelelise arengu universaalsus 

• Keeleline areng on märkimisväärselt sarnane erinevate indiviidide ja 
keelte lõikes, vaatamata sellele, et keeled on üsna erisugused. 

• Erinevaid keeli omandavad lapsed läbivad tavaliselt mitu sama 
etappi, omandavad grammatilisi komponente kindlas järjekorras 
ning teevad kõneloomes ja arusaamises igale etapile iseloomulikke 
vigu.

T. H. Mintz, Encyclopedia of Neuroscience, 2009

https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080450469/encyclopedia-of-neuroscience


Suhtluspüramiid

• Kommunikatsioonisüstee
mi tähtsad osad

• Erinevate valdkondade 
areng ei toimu 
järjestikku, vaid samal 
ajal ning valdkondade 
vahel toimub 
vastastikune mõjutamine 
(Morgan 2018)

https://slt.buckshealth.link/parents-3/

Tähelepanu ja kuulamine

Mäng

Keele mõistmine

Sõnavara

Lausete moodustamine

Juttude rääkimine

Kõne



Millised tegevused on seotud ainult arusaamisega ning 
millised ka ekspressiivse keele ja kõnega?

Tegevused Ainult arusaamine Ekspressiivne keel ja 
kõne 

Küsimuste esitamine 

Loengu kuulamine 

Filmi vaatamine

Äraarvamismängude 
mängimine



Millised tegevused on seotud ainult arusaamisega ning 
millised ka ekspressiivse keele ja kõnega?

Tegevused Ainult arusaamine Ekspressiivne keel ja 
kõne 

Küsimuste esitamine X

Loengu kuulamine X

Filmi vaatamine X

Äraarvamismängude 
mängimine

X



Mis on kõne?
• Kõne on ekspressiivse keele vahend. 

See koosneb järgmistest osadest. 

• Fonoloogia – kuidas häälikud (konsonandid) kõnes kõlavad, ja see 
sisaldab: 

• reegleid, kuidas häälikud kombineeruvad sõnade moodustamiseks, nt inglise 
keeles ei ole ng-algusega sõnu  

• kuidas häälikuid sõnades erinevates positsioonides kasutatakse, nt eesti keeles 
võib sõna alguses olla koos 2–3 konsonanti, nt trepp, stritsel, aga polüneesia 
keeles võib olla vaid üks konsonant

• kuidas hääldus mõjutab sõna tähendust, nt sõnades „palk“ ja „sulg“ tähendus 
muutub, kui hääldada neid erinevalt 

• Artikulatsioon on suu osade, suulae ja kõneaparaadi liikumine kõne 
tekitamiseks 



Tüüpiline konsonantide väljakujunemine inglise keeles
Seda võib olla võimalik laiendada ka teistele 
keeltele

6 aastat

5 aastat

4 aastat

2–3 aastat

th (helitu)

r, zh, th (helilised)

McLeod, S., Crowe, K. (2018), Children's consonant acquisition in 27 languages: A cross-linguistic review, American Journal of Speech-

Language Pathology. doi 10.1044/2018_AJSLP-17-0100. Leitav: https://ajslp.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=2701897

Keskmine vanus, mil inglise keelt kõnelevad lapsed õpivad konsonante õigesti hääldama
(Põhineb 15-l inglise keele omandamist käsitlenud uuringul, autoriks McLeod ja Crowe, 2018)



Huu

led

Nina

Kõva 

suulagi

Pehme 

suulagi

Keel

Normaalne kõneloome 

Tunnustus Melanie Bowdenile 

Manchesteri huule-suulaelõhe 

meeskonnast  Kõneapar

aat 



Huuled 

Tähtsad suuosad 

Hambad Pehme suulagi 

Keel

Kõva suulagi 



Huuled
p, b

Artikulatsiooni kohad (inglise keel) 

Hambad
f, v 

Seda võivad kasutada logopeedid helide tekitamiseks 
igas keeles

t, 
d
s, 
z
l

Kõva suulagi 

k, g

š, ch, j 



Erinevad häälikute tüübid (maneer) 

• Lühikesed äkilised häälikud (klusiilid) p, b, t, d, k, g

• Pikad susisevad (frikatiivid) f, v, s, z, š

• Kombinatsioon äkilistest ja susisevatest 

häälikutest (afrikaadid) ch, j

Pange käsi suu ette ning tunnetage lühikesi äkilisi ja pikki susisevaid 
häälikuid

• Nasaalsed m, n, ng

• Muud l, w, r, y

Kõige 
haavatava

mad 
suulaelõhe 

korral 



Vaiksed (helitud) või häälekad (helilised) häälikud 

• Vaiksed/helitud häälikud, nt p, s 

Häälepaelad on avatud – vibratsioon puudub ja tekib sosin

• Häälekas/heliline, nt b, z 

Häälepaelad sulguvad ja vibreerivad, kui õhk neid läbib

• Konsonandid esinevad paarides – käituvad samamoodi, v.a heli 

nt p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ch, j Kuulake nüüd paare 

Katsetage helide paare, asetades oma käe kõrile ja tunnetades 
vibratsiooni häälekate häälikute korral, kui häälepaelad on suletud



Kuidas suulagi kõne ajal töötab?

Heli tekitamiseks suulagi tõuseb, 
et sulgeda nina ja suu vaheline 
ava 
p/b, t/d, k/g, f/v, s/z, š, ch

Suulagi langeb ja nina kaudu 
liikuv õhk tekitab heli m, n ja ng

Tunnustus Melanie Bowdenile 



Levinud arengulised ebaküpsused 
http://www.speech-language-therapy.com/

Protsess Näited Vastuvõetav Murettekitav 

Susisevate häälikute/frikatiivide 
peatamine 

ingliskeelse sõna „sun“ asemel 
tekib „dun“, „four“ asemel 
„pour“ 

2 aastat 4 aastat 

Velaarsete/tagumiste häälikute 
ette toomine 

ingliskeelse sõna „car“ asemel 
tekib „tar“, „key“ asemel „tea“

2 aastat 4 aastat 

Viimase konsonandi ärajätmine ingliskeelse sõna „bus“ asemel 
„bu“ 

2 aastat 4 aastat 

Hääliku ärajätmine, kui esineb 
kaks korraga 

ingliskeelse sõna „spoon“ asemel 
tekib „poon“

4 aastat 5 aastat 

Häälikute muutumine ingliskeelse sõna „yair“ asemel 
„chair“

5 aastat 6 aastat 



Millised suu osad need on?

1. Huuled
2. Hambad
3. Keeletipp 
4. Keele eesosas / ülemiste 

hammaste taga 
5. Keele taga
6. (Pehme) suulagi 

© Speech at Home



Millises suu osas häälikud tekivad? 

p, b 

f, v

t, d, s, z,

š, ch, j

k g

Proovige vastuste 
väljamõtlemisel 

häälikuid tekitada! 



Ekspressiivne keel 

Mõelge uutele ideedele

Otsustage, mida öelda

Valige sõnu 

Pange sõnu ritta 

Valige sõnade moodustamiseks õiged häälikud

Artikuleerige 
häälikuid 

KõneRääkige sujuvalt 
ja ladusalt

Jälgige ennast ja 
enda öeldut

Vaadake

Tõlgendage näoilmet, hääletooni, kehakeelt  

Kuulake/kuulge

Pidage meeles

Mõelge sõnade tähendusele

Mõelge 
lausete 
tähendusele 

Mõelge tähendusele 

Kasutage vestluses sobivat suhtlusviisi

Mõistmine

Suhtlemisoskused

Tervik

https://www.afasic.org.uk/eklan


