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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 –
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...



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 ning 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, kardetakse 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)

Sõnumi edastaja vaatenurk
• Ebaühtlane või vastuoluline 

mitteverbaalne ja verbaalne 
suhtlemine
• Kui suhtluses esineb 

ebaühtlust, siis on tavaliselt 
mitteverbaalne sõnum 
tugevam kui verbaalne

• Endale keskendumine – põhjuseks 
eneseteadvus (nt muretsemine 
oma kõnelemise või selle pärast, 
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 tunnusjoontele, mis ei 
ole sõnumi edastamisega seotud (nt aktsent, 
välimus)

• Keskendumine sõnumi lõpule, mitte sõnumile 
endale või kõneleja isikuomadustele (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 ning 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



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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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: sõnadest arusaamise ja keele grammatikareeglite 
tundmise kaudu teiste öeldu läbitöötamine ning mõistmine

• See hõlmab: 
• hääletooni, näoilmete, žestide ja kehakeele mõistmist 

• kasutatud sõnade või selle mõistmist, kuidas sõnu koos kasutatakse 

• konkreetse olukorra tähenduse mõistmist

• Tuginevad liiga palju suhtluse visuaalsetele märkidele, seetõttu võivad 
nende arusaamisraskused jääda tähelepanuta; vanemad ütlevad sageli: 
„Ta mõistab kõike!“

• Kõne võib olla selge, kuid raskusi võib valmistada vestlusega liitumine ning 
tähelepanu säilitamine selgituste, juhiste ja lugude kuulamisel 



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



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



3–4 aastat: mida laps võiks osata?

Kuulmine ja arusaamine Rääkimine

• Reageerib, kui teda kutsutakse 

teisest toast.

• Mõistab mõnda sõna, mis 

tähendab värvi nime, nagu 

punane, sinine ja roheline.

• Mõistab teatud kujundite 

nimesid, nagu ring ja ruut.

• Mõistab perega seotud sõnu, 

nagu vend, vanaema ja tädi.

• Vastab lihtsatele kes-, mis- ja kus-

küsimustele. 

• Ütleb riimuvaid sõnu, nagu pall-sall.

• Kasutab asesõnu, nagu mina, sina, mulle, 

meie ja teie.

• Kasutab mõningaid sõnu mitmuses, nagu 

mänguasjad, linnud ja bussid.

• Küsib millal- ja kuidas-küsimusi.

• Kasutab korraga nelja sõna. Võib teha veel 

mõningaid vigu, nagu „Õues sadab vihma“.

• Räägib oma päeva juhtumistest. 

• Kasutab korraga umbes nelja lauset.

Tavapärane kõne ja keele areng Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/01/ (10.02.2021). 

https://www.asha.org/public/speech/development/01/


4–5 aastat: mida laps võiks osata?

Kuulmine ja arusaamine Rääkimine

• Mõistab järgsõnu, nagu esimene, 

järgmine ja viimane.

• Mõistab aega väljendavaid sõnu, nagu 

eile, täna ja homme.

• Järgib pikemaid juhiseid, nagu „Pane 

pidžaama selga, pese hambad ja vali 

raamat“.

• Järgib koolis kasutatavaid juhiseid, nagu 

„Tõmba paberil ring ümber sellele, mida 

sa sööd“.

• Kuuleb ja mõistab suuremat osa sellest, 

mida koolis või kodus räägitakse.

• Reageerib küsimusele „Mida sa ütlesid?“

• Nimetab tähti ja numbreid.

• Kasutab lauseid, milles on rohkem kui 1 

tegusõna, nagu hüppama, mängima ja 

võtma.

• Võib teha veel mõningaid vigu, nagu 

„Peeter on saanud 2 videomängu, aga 

mina on saanud 1“Suudab jutustada 

lühikese loo.

• Suudab vestlust üleval hoida.

• Suhtleb erineval moel, lähtudes kuulajast 

ja olukorrast, nt nooremate lastega võib 

kasutada lühemaid lauseid või räägib 

õues valjemini kui toas.

Tavapärane kõne ja keele areng Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/01/ (10.02.2021). 

https://www.asha.org/public/speech/development/01/


5–6 aastat: mida laps võiks osata?

Kuulmine ja arusaamine Rääkimine

• Suudab vestluses teisi mõista

• Järgib mitmeosalisi juhiseid

• Sõnavara ja arusaamine 

laienevad

• Mõistab aega väljendavaid sõnu: 

eile, homme, hommik, 

pärastlõuna, hiljem

• Kasutab keerukamaid lauseid.

• Kasutab mängus väljamõeldud 

keelt – meeldib teeselda ja 

lugusid välja mõelda

• Esemete kirjeldamisel kasutab 

mitut omadust

• Inglise keelt kõnelevatel lastel 

ebareeglipärased 

minevikuvormid, nt fell, broke, 

ate

• Kasutab kuidas- ja kus-küsimusi

Keele arengukaardi etapid. Allikas: https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/stages-of-language-

development-chart/ (10.02.2021)

https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/stages-of-language-development-chart/


6–7 aastat: mida laps võiks osata?

Kuulmine ja arusaamine Rääkimine

• Järgib mitmeosalisi juhiseid

• Suudab täpsemate omaduste alusel 

esemeid liigitada, nt vorm, värvus, 

kasutusotstarve või koostisosad –

millest see on tehtud

• Suudab teha lühemaid suulisi 

kokkuvõtteid

• Teeb nalju, õrritab, on sarkastiline 

• Suudab selgitada oma vaatenurki

• Suudab selgitada keerulisi olukordi 

• Räägib detailselt vaadatud filmist 

või möödunud juhtumistest

• Areneb kirjakeele oskus ja suudab 

kirjutada kirjeldavaid lõike ning 

lugusid

Keele arengukaardi etapid. Allikas: https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/stages-of-language-

development-chart/ (10.02.2021)

https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/stages-of-language-development-chart/


7-aastane ja vanem: mida laps võiks osata?

Kuulmine ja arusaamine Rääkimine

• Suudab kuulata kõnelejat kindla 

ajavahemiku jooksul, näiteks 

kuulata koolis külalislektori 

loengut

• Suudab avaldada oma arvamust

• Suudab ümber jutustada nii 

väljamõeldud 

kui ka tõestisündinud lugusid

• Kasutab kõnes ja kirjas õiget 

grammatikat

• Esitab vajaduse korral 

lisaküsimusi

• Kasutab täiskasvanu keelt

Keele arengukaardi etapid. Allikas: https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/stages-of-language-

development-chart/ (10.02.2021)

https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/stages-of-language-development-chart/


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


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 th (helitu)

5 aastat r, zh, th (helilised)

4 aastat l, j, ch, s, v, sh, z

2–3 aastat p, b, m, d, n, h, t, k, g, w, ng, f, y

Keskmine vanus, kui inglise keelt kõnelevad lapsed 

õpivad konsonante õigesti hääldama (Põhineb 15-l 

inglise keele omandamist käsitlenud uuringul, autoriks 

McLeod ja Crowe, 2018)



Huuled

Nina

Kõvasuulagi
Pehmesuulagi

Keel

Normaalne kõneloome 

Tänusõnad Melanie Bowdenile 

Manchesteri huule-suulaelõhe 

meeskonnale  Kõneaparaat 



Huuled 

Tähtsad suuosad 

Hambad Pehmesuulagi 

Keel

Kõvasuulagi 



Huuled
p, b

Artikulatsiooni kohad (inglise keel) 

Hambad
f, v 

Seda võivad kasutada logopeedid helide tekitamiseks 
igas keeles

t, d
s, z
l

Kõvasuulagi 

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

Tänusõnad Melanie Bowdenile 



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

Protsess Näited Vastuvõetav Murettekitav 

Hõõrdhäälikute ehk 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 

Planeerimine 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 



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


