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4. moodul (vanus 0–3)
Mida saavad vanemad või hoidjad teha,
et toetada
kõne, keele ja suhtlemise arengut?

Pane tähele …..
•

See moodul pakub osalejatele rea tõenduspõhiseid
tehnikaid, mis on osutunud kasulikuks
suhtlemisoskuste ja psühholoogilise vastupidavuse
arendamisel [väikelastel/lastel/täiskasvanutel].

•

ME EI OOTA, et OSALEJAD KASUTAKSID KÕIKI NEID
TEHNIKAID. Moodul pakub nn TÖÖRIISTAKASTI, kust
iga osaleja võib noppida välja oma olukorrale sobivad
ideed.

•

Mõned tehnikad nõuavad suhteliselt väikest
pingutust, teised aga püsivat pingutamist. Ärge jääge
sõltuma tehnikast, mis tundub liiga raske!

•

Tõenäoliselt ei saa osalejad mõningaid moodulites
sisalduvaid materjale kasutada ägeda stressi ajal (nt
huule-suulaelõhe diagnoosimise ajal; varsti pärast
suulaelõhega lapse sündi; vahetult enne või pärast
kirurgilisi protseduure). Koolitajad peaksid tagama, et
osalejad ei oleks teraapia ajal sügavas stressis/raskustes.

•

Koolitajad peaksid määrama sobivad tugiisikud, juhuks kui
mõni osaleja peaks koolituse ajal raskustesse sattuma.

•

Pered võivad valida, kas saavad teraapiat ühe või mitme
erineva spetsialisti juures, nt psühholoog ja/või logopeed
– kui see ressurss on saadaval. Kuna aga paljudel
lõhemeeskondadel sellist spetsiifilist toetust pakkuda
pole, võib õpetatavaid tehnikaid ja võtteid koolituse
läbimisel ka lapsevanem ise oma lapsele pakkuda.

•

•

Kui mõned tehnikad ei ole Teile isiklikult või
kultuuriliselt asjakohased, võite keskenduda
teistele
Õpetatavad moodulid on mahukad ja sisaldavad
palju teavet. Liiga pikkade õppesessioonide
vältimiseks võib korraldada arutelusid väikestes
rühmades. Koolitajad võivad mooduli oma
äranägemise järgi ühes või mitmes punktis
arutelu jaoks katkestada (ja mitte tingimata
mooduli lõpus, nagu on näidatud slaididel).

Ülevaade
•
•

Kuidas aidata väikelapsel efektiivselt suhelda?
Kõne ja keele arengu toetamine
•

•

Arengupõhimõtted
Kasulikud võtted

Kuidas saate aidata
väikelapsel tõhusalt suhelda?
•

Tõhus suhtlemine hõlmab mitut erinevat
kanalit
•

•
•
•

Õpetage last suhtlemisel žeste (nagu ka sõnu)
kasutama
Märgake ja vastake nende mitteverbaalsele
suhtlemisele (näoilme, naeratus, peanoogutus jne)
Tugevdage aktiivse kuulamise ilminguid (alates 18.
elukuust)
Lugege väljendusrikkaid jutte, uurige lisaks tekstide
juures olevaid pilte ning täiendage loetud teksti
nende alusel.
•

Esitage lapsele küsimusi raamatus toimuva kohta,
juhtides tähelepanu suhtlemisele (nt loomade ja
raamatutegelaste kehakeel)

Aidake oma lapsel mõista
teiste emotsioone
•

Alates 15.–16. elukuust oskab laps lugeda teiste
inimeste emotsioone

•

Sellest vanusest alates julgustage last teiste
kehakeele järgi emotsioone ära tundma

•

Rääkige lapsele, et te suudate (ja ka teised suudavad)
lugeda tema emotsioone näoilmest ja kehakeelest

Kui lapse
kõne või
naeratus on
teistsugune.
..

•

Julgustage last ikkagi naeratama! Teised
näoosad naeratavad ka (nt silmi ümbritsevad
väiksed lihased)

•

Julgustage last oma suhtluspartnerile otsa
vaatama

•

Julgustage last rääkima nii aeglaselt ja selgelt, kui
ta suudab, ja kasutama žeste. Suhtlemine on
mitmekülgne kogemus
• Mida väljendusrikkam on laps, seda
positiivsemalt kuulaja reageerib, isegi siis,
kui lapse väljendusvõime on tavapärasest
erinev

Kuidas te aidata saate?
•

Inimesed on oma loomult uudishimulikud. Seetõttu võib suhtlemisel olla üks
segajaid see, et täiskasvanu või vanem laps näitab üles huvi nende omaduste
vastu, mis on teistest lastest erinevad (nt huulel olev arm, kõne või keele
iseärasused) See võib tuua kaasa selle, et nad suunavad oma tähelepanu
rohkem iseärasusele kui sõnumile, mida laps üritab edasi anda
• Selgitage lapsele, et suhtluspartner on huvitatud ja uudishimulik
• Julgustage oma last teistele naeratama
• Tooge näiteid positiivsest vastusest
• Julgustage last teiste inimestega suhtlemist alustama
• Kui näete, et lapsele ei meeldi teise inimese tähelepanu, viige tema mõtted
mujale, ignoreerige seda inimest ja jalutage rahulikult eemale

Ja...
•

Leppige sellega, et inimesed võivad sageli olla
välimuse ja/või kõnega seotud iseärasuse suhtes
uudishimulikud
• Mõelge välja ja harjutage erinevaid võimalusi,
kuidas iseärasusi teistele selgitada ning vestluse
teemat muuta

•

Pidage meeles, et ebahariliku välimuse ja/või kõne
mõju vestluses kaob kiiresti, seega püüdke vestlust
jätkata, isegi kui see alguses ebamugav tundub

Julgustage last
ennast väljendama
•

Laulmine, tantsimine ja
aktiivsed mängud suurendavad
enesekindlust ning
soodustavad suhtlemist

Vanemate ja hoidjate suur osa
•

Tähtsad isikud lapse arengu,
sh suhtlemise, kõne ja keele mõjutamisel

•

Keele omandamist mõjutab igapäevasuhtlus
lapse ja vanemate vahel (O’Toole jt 2019)

•

Vanemad on suurepärased õpetajad, sest nad
•
•
•

vastavad lapse püüdlustele suhelda,
märkavad lapse katsetusi,
suhtlevad lapsega keeles, mis soodustab suhtlemist (Scherer ja Kaiser 2010).

ARUTELUKOHT
Mida arvate võimalikest
ideedest, mis aitavad teie
lapsel tõhusalt suhelda? Kas
on mõni, mida soovite oma
lapsega proovida?
Kas teil on veel ideid, mida
grupiga jagada?

1. Kõne ja keele arengut toetavad põhimõtted
• Lapsed õpivad keelt tuttavas keskkonnas, nt
kodus
• Keele kasutamine igapäevaelu tegevustes, nt söömisel,
pesemisel, riietumisel
• Kõne ja keele arenguga tuleb tegelda ühel ajal

• Lapse katsetustele sõnu või žeste kasutada
tuleb alati vastata

• Suhtlemiseks tuleb luua võimalusi teadlikult

i) Tuttavate sõnade kasutamine keele
õppimisel
•
•
•

•
•
•
•

Inimesed– emme, issi, õed-vennad, vanaisa
Mänguasjad – kaisukaru, auto, kivi, pall
Loomad ja ja nende häälitsused – lehm (muu), siga (röh), hobune
(ihhahhaa), koer (auh), kass (mjäu)
Toidud – piim, leib, küpsis, õun, banaan
Riided – sokid, kampsun, king, kleit
Kodu – võrevoodi, voodi, tool, laud, uks, valgus
Sotsiaalse suhtlusega seotud sõnad – hei, aidaa jne

ii) Igapäevaelu tegevused toetavad
keele arengut
•
•
•
•
•

•

Söögiajad
Vannis või duši all käimine
Riietumine
Mänguaeg
Jalutamine
Mänguväljakul mängimine

iii) Lapse eeskuju järgimine
• Lapse mitteverbaalsele suhtlemisele vastamine, nt kui ta
tõstab oma käed süllevõtmiseks üles, siis ütlete „sülle“,
kui teda tõstate
• Lapse verbaalsele suhtlemisele vastamine
• Näidake lapsele suhtlemisel eeskuju, nt kui laps osutab
lambile, siis ütlete „lamp“

iv) Valige tegevused, mis annavad lapsele
võimalusi reageerimiseks
• Valige mõned mänguasjad, millega laps sageli mängib
• Hoidke mänguasjad lapse vaateväljas, kuid mitte haardeulatuses, et

laps neid ise küsiks
• Valige osa mänguasju ise ja teisi laske lapsel küsida
• Küsige lapselt, mida ta ise soovib –
– kui laps üritab sõna öelda, siis andke mänguasi lapsele
ja öelge sõna õigesti
– kui laps ei ütle sõna, julgustage teda teie öeldut kordama,
öeldes sõna ja andes talle mänguasja
– kui laps ei korda teie järel sõna, öelge ise ja andke talle
mänguasi

2. Tegevused kõne ja keele arengu
toetamiseks (Scherer allikast Zajac & Vallino 2017)
• Öelge lapsele sõna, mida ta saab korrata
• Täiendage lapse öeldut

• Julgustage kordamööda suhtlemist
• Andke lapsele aega vastamiseks
• Korrake sõna, öeldes seda õigesti, ja rõhutage hääldust selles osas,
kus laps eksis
• Julgustage häälikute väljaütlemist

i) Öelge lapsele sõna, mida korrata
Mängu ajal nimetage asju nende nimedega ja julgustage
lapsi enda järel kordama,
nt öelge „ütle mõmmi“
Kui laps kordab sõna,
Kui laps ei korda sõna,

andke lapsele mõmmi ja korrake „JAH, mõmmi“
püüdke tema tähelepanu võita ja korrake sõna

Kui laps kordab sõna vigaselt,

öelge sõna ise veel kord õigesti ja andke talle
mänguasi

Kui laps ei vasta,

korrake sõna ja andke talle mänguasi

ii) Lapse öeldu täiendamine
Mängu või igapäevatoimingute ajal täiendage lapse
lauseid sõnadega
nt Laps ütleb „auto“, teie ütlete „kollane auto“
Laps ütleb „issi läks“, teie ütlete „issi läks poodi“
Kui lapse arenedes koosnevad vastused rohkem kui kolmest sõnast,
täiendage lapse lauseid mõne üksiku sõnaga, et lause moodustaks
terviku
nt Laps ütleb „issi läks tööle“, teie ütlete „issi läks ära tööle“

iii) Kordamööda mängimine
Kordamööda tegutsemisel on suhtlemises tähtis osa
Mängige mänge, nagu „kuku“, „tähelepanu, valmis olla,
start“ – teie ja teie laps saate kordamööda vahetada,
kes ütleb „kuku“ või „tähelepanu, valmis olla, start!“

Mängige mänge, kus tegutsete kordamööda, nt veeretage lapsele pall,
siis oodake ja paluge tal pall tagasi veeretada; või puhuge vannitades
kordamööda mulle
Korrake lapse lalinat, siis oodake ja kuulake ning laps laliseb vastu

iv) Oodake, et anda lapsele aega
vastata
Oodake, et vaadelda, mille vastu laps huvi tunneb, ja seejärel
oodake, kuni ta häälitseb,
alles siis vastake.

Vanemad vastavad kohe, kui lapse öeldut on vaja täiendada õige
sõnaga, nt kui laps ütleb jogurti söömisel „ve“. Vanem tõlgendab seda
kui „veel“ ja ütleb „jah, veel“

v) Korrake sõnu, rõhutades häälikuid, kus
laps eksis
•

Valesti öeldud sõnade kordamisel rõhutage häälikuid, milles viga
esines, nt laps ütleb „all“ palli asemel ja teie öelge „pall“, rõhutades
häälikut „p“.

•

Kui laps ütleb sõna valesti, siis ärge öelge „ei, see on vale...!“.

•

Ärge paluge lapsel valesti öeldud sõna korduvalt uuesti öelda, sest
ta ei pruugi olla veel suuteline seda õigesti ütlema.

Häälikute soodustamine sõnades
Esialgu on tähtis, et laps kuuleks häälikuid
Ärge survestage last häälikuid ütlema
Õpetage lapsele, et on võimalik näha, kuulda ja tunda häälikuid, nt kui
ütlete sõna p-häälikuga, rõhutage p-d ja veenduge, et laps vaataks teie
suud ning näeks, kuidas p-häälik tekib, ja kuuleks selle hääldamist.
Laske lapsel tunda õhu liikumist teie suust

Hääliku hääldamise nägemise tähtsus sõnade
ütlemisel
•

Pange sõna ütlemisel ese või selle pilt
enda suu lähedale ja rõhutage
häälikuid nii, et laps näeks

•

Laps peaks vaatama teie suud

•

Veenduge, et oleksite lapsega samal
kõrgusel

Häälikute kuulmise tähtsus
•

Sõnade ja häälikutega seotud mänge mängides püüdke tagada, et
toas oleks vaikus

•

Taustamüra ei tohi olla, seega tuleb raadio ja teler välja lülitada

•

Veenduge, et lapse tähelepanu oleks suunatud teile

•

Veenduge, et teil oleks lapsega silmside – oodake, kuni see on
saavutatud, või pöörake lapse pead ise õrnalt enda poole

Järgnevatel slaididel on toodud mõned
mõtted, kuidas saaksite oma lapse
keeleoskuse arengut toetada
•

Nimekiri sobib erinevatele vanustele ega ole lõplik

•

Võite teha ka noorema vanuserühma tegevusi, kui need on teie
lapse jaoks veel asjakohased

•

Teie lapsele võivad meeldida kõik või osa neist tegevustest

•

Täpsema teabe leiate vajalike allikate loetelust

0–6 kuud: mõtteid kõne ja keele arengu
toetamiseks
•

•

•
•

•

Lapsega rääkides kasutage meeldivat hääletooni ja muutke seda
vahepeal.
Pesemisel, toitmisel, mähkme vahetamisel lapsega rääkides
kasutage lalinat, nt „mam-mam-mam, ta-ta-ta, pä-pä-pä“.
Imiteerige lapse häälitsusi.
Andke reageerimiseks aega, sest imikutel võib pärast heli kuulmist
kuluda kuni 10 sekundit, enne kui nad suudavad kuuldule
reageerida.
Laulge imikule lihtsaid laule. Seejärel oodake vaikselt ja laps
võib teile vastu laulda.

6–12 kuud: mõtteid kõne ja keele arengu
toetamiseks
•
•

•

•

Laulge lihtsaid laule/lastesalmikesi ja korrake neid sageli
Sotsiaalse suhtlusega seotud sõnade/fraaside korral rõhutage lapsele
kaashäälikuid (nt p, b, t, d, l, s jne). Nt „tere-tere“ – rõhutage „t-d“,
„palun“ – rõhutage „p-d“
Väärtustage lapse lalisemist, pöörates talle tähelepanu, kallistage teda
või naeratage talle ja lalisege vastu
Võtke eesmärgiks kordamööda lalisemise mäng
Laps: gaga
Teie: gaga
Laps: gaga
Teie: dada
Laps: gaga
Teie: dada
Laps: dada

6–12 kuud: veel mõtteid
•

•

•

Aidake lapsel oma nime tundma õppida, nt kutsuge last nimepidi, ja
kui ta vaatab teile otsa, siis kallistage teda, naeratage või lehvitage
talle
Valige esemed või inimesed, mis teie lapse igapäevaelus kord
esinevad, siis kaovad ja taasilmuvad, nagu tekk, sokid, pudel, lamp,
piim, emme, issi. Nimetage esemeid või inimesi, kui nad ilmuvad või
kaovad nt ütlete „emme on siin“, „see on king“, „piim on otsas“,
„king on kadunud“
Lehvitage ja öelge „aidaa“, kui keegi lahkub.
Võtke lapse käsi, lehvitage ja öelge „aidaa“.
Julgustage last ütlema „aidaa“.

12–18 kuud: mõtteid
kõne ja keele arengu toetamiseks
•

•

•

•

Kasutage mängudes lihtsaid käsklusi, nagu „näita mulle“, „anna
mulle“, „istu toolile“ – ja näidake ette, mida käsklus tähendab. Võite
seda teha ka nuku või kaisukaruga
Õpetage lapsele uusi sõnu asjade kohta tema enda keskkonnas –
pereliikmete nimed, mänguasjad, toidud, riided
Julgustage last mängu ajal vestlema, nt andke talle telefon (mänguvõi väljalülitatud päris telefon) ja julgustage teda mängult vestlema
Kasutage esemete nimetamiseks ja nende mõne sõnaga
kirjeldamiseks lihtsaid pildiraamatuid

12–18 kuud: veel mõtteid
•

•

•

Mängige imiteerimismänge, nagu veere-veere kakuke,
plaksutamine, kuku
Pesemisel ja riietumisel õpetage lapsele kehaosade nimetusi, nt siin
on su nina, siin on su varbad, näita, kus su pea on
Julgustage last tegema mängides loomade või sõidukite hääli, nt
öelge „lehm teeb muu“, andke lapsele mänguasi ja öelge „muu“.
Pärast mõnda korda küsige „mis häält lehm teeb?“, ja kui ta ei
vasta, siis korrake ise uuesti „muu“

18–24 kuud: mõtteid kõne
ja keele arengu toetamiseks
•

•

•

Suunake last teie sõnu kordama sotsiaalse suhtluse olukordades
õigel ajahetkel, nt palun, aidaa issi, hei emme, aitäh, Toomas.
Mängu ajal või igapäevategevustes andke lapsele lihtsamaid
korraldusi, nagu „otsi tass üles“, „otsi tass ja lusikas üles“, „pane
nukk voodisse“
Kui teie laps kasutab üht sõna, vastake kahe sõnaga, ja kui ta
kasutab kaht sõna, vastake kolme sõnaga jne...
•
•

Laps – pall
Laps – pall tool

Teie – viska palli, pall kadus ära
Teie – pall on tooli all

18–24 kuud: veel mõtteid
•

•

•

Kui teie laps kasutab žeste või näitab millegi poole, siis öelge teie
sõna, nt kui laps näitab tassi poole, öelge „tass“ ja andke see talle,
või kui laps tõstab tühja tassi, öelge „kõik on otsas“ või „kas sa
soovid veel?“
Kui teie laps kasutab kahesõnalisi lauseid, nt „pall tool“, täiendage
tema öeldut „pall on tooli all“
Küsige lapselt raamatu vaatamisel või riietumisel küsimust „mis see
on?“ Kui laps ei vasta küsimusele, vastake ise.

24–36 kuud: mõtteid kõne
ja keele arengu toetamiseks
•

•

Et õpetada lapsele selgeks „sinu“ ja „minu“, mängige sotsiaalset
suhtlust soosivaid mänge, nt „see on sinu tass“ ja „see on minu
tass“, „see on sinu king“ ja „see on minu king“
Kui laps vastab kahe sõnaga, vastake teie kolme sõnaga
•
•

•

•

Laps – pall tool
Teie – pall on tooli all
Laps – issi läks Teie – issi läks tööle

Lugege lapsele ette lugusid, milles on lihtlaused, ja küsige lapselt,
mis loos toimus
Rääkige lapsega värvidest ja kujunditest ning näidake neid talle

24–36 kuud: veel mõtteid
•

•

•

Vaadake perekonnafotosid ja nimetage lapsele pildil olevaid inimesi.
Rääkige sellest, mida pildil tehakse, nt öelge „see on Toomas, vaata,
Toomas sööb õhtusööki“
Laulge lapsega laule ja lastesalmikesi. Korrake neid mitu korda ja
julgustage last kaasa laulma
Ärge küsige lapselt jah/ei vastuseid võimaldavaid küsimusi, nagu
„Kas sa soovid...?“ Selle asemel andke talle valida, nagu „kas sa
soovid piima või mahla?“

Järgnevad näited on inglise keele kohta, kuid
materjali võib leida ka teiste keelte kohta
•
•

•

•
•
•

•

https://www.asha.org/public/speech/development/45/
https://raisingchildren.net.au/school-age/development/languagedevelopment/language-5-8-years
Lena handout
Toddler Talk (PDF-fail)
Cleft Lip and Palate Resource Pack fro SLTS (SIG Irish Assoc of SLT)
Early Support for children, young people and families: Information
about speech, language and communication needs
Universally Speaking The ages and stages of children’s
communication development From birth to 5 years. The
Communication Trust

