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4. moodul

Mida saavad vanemad ja hoidjad teha,
et toetada kõne, keele ning suhtlemise
arengut (4–11 aastat)

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 huulesuulaelõhe 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 lapsel efektiivselt suhelda?
• Teiste reaktsioonidega toimetulemine
• Veebikeskkonnas suhtlemine
• Kõne ja keele toetamise strateegiad
• Kõne soodustamise põhimõtted

Kuidas saate aidata oma lapsel efektiivselt
suhelda?
• Aidake oma lapsel mõista, millest suhtlemine koosneb
• See on kahesuunaline protsess
• See hõlmab mitut erinevat suhtluskanalit
• Mitteverbaalsed suhtluskanalid (nt kehakeel, riietus jne) on
tavaliselt domineerivamad kui verbaalsed
• Suhtlemisel kohandume erinevate reeglitega, nt:
• kõige enam jälgime inimeste nägusid, eriti silmade ja suu
piirkonda
• kasutame erinevaid märke (nt silmside, kulmude kergitamine),
et vestluses initsiatiivi haarata
• Väga tähtis on hoolikas kuulamine
• Nn müra võib häirida efektiivset suhtlemist
• Suhtlemine vajab harjutamist

Kuidas saate aidata?
• Selgitage oma lapsele, et inimestele on omane teiste vastu huvi üles
näidata, seega võivad suhtluspartnerile huvi pakkuda lapse
iseärasused (nt huulearm, kõne või keele anomaaliad) Sellepärast
võib suhtluspartner tähelepanu suunata pigem anomaaliale, aga
mitte teie lapse püüdlustele suhelda.
• Selgitage oma lapsele, et erinevus võib kuulaja tähelepanu kõrvale
juhtida. Selle põhjuseks on tavaliselt uudishimu. Suhtluspartner võib
tunda ebamugavust, sest ta ei ole kindel, kas iseärasuse kohta peaks
küsima või seda ignoreerima. See uudishimu möödub kiirelt, kuid seni,
kuni see kestab, võib see segada.
• Sel põhjusel võib teie laps tunda ebamugavust, argust, häbelikkust või
ärevust.
• Proovige aidata lapsel harjutada oma erinevuse selgitamist või vestluse
käigushoidmist, kuni uudishimu möödub. Kui see juhtub, siis suunab
kuulaja tähelepanu jälle lapse öeldule. Mõnikord peab laps vestluse
alguses öeldut kordama.

Spetsiifilised nõuanded: Julgustage last...
• Teistega suhtlemist alustama, ka siis, kui see on tema jaoks raske.
Võib tunduda lihtsam suhtlemisest hoiduda, kuid vältimine teeb
järgmisel korral alustamise veel raskemaks. Mida rohkem
harjutatakse, seda suurem enesekindlus sotsiaalsetes olukordades
saavutatakse
• Silmsidet looma. See annab kuulajale märku, et laps on
suhtlemisest huvitatud ja valmis alustama. See võib olla keeruline,
kui laps on arg või häbelik, kuid silmside vältimine annab
suhtluspartnerile märku, et laps ei ole vestlusest huvitatud, on
ebasõbralik või hajevil. Silma ümbritsevad väikesed lihased ja nende
minimaalsed liigutused, millest me ise alati teadlikud ei olegi, võivad
edasi anda emotsioone. Kui laps ei jälgi neid väikseid liigutusi, ei
pruugi ta suheldes teist inimest täielikult mõista.
• Kui lapsele on suhtluspartnerile silma vaatamine ärevust tekitav,
soovitage tal kõigepealt suunata pilk rääkija ninajuurele.

Julgustage last teadlikustama oma näoilmeid
• Näod on väga väljendusrikkad ja teise inimesega suheldes kannab meie nägu edasi palju teavet
meie tunnete kohta
• Meie häbelikkus, närvilisus, ettevaatlikkus või rahutus kandub kergesti suhtluspartnerile ja
mõjutab seda, kuidas ta suhtlemisel reageerib.
• Julgustage last pingutama, et olla lõdvestunud ja suhtlemisest huvitatud. Seda on võimalik
saavutada silmside (või sellele lähedase tegevuse) abil ja pead püsti hoides. Selg sirgu!
• Naeratamine on väga mõjus. See näitab, et olete suhtlemisele avatud ja teie poole võib pöörduda.
Naeratamine annab ka positiivseid emotsioone
• Kui laps teise inimese kõnelemise ajal peaga noogutab, annab ta mõista, et kuulab ja soovib
vestluse jätkumist
• Kasutage väljendeid, nagu „mmm“, „ahah“, või nõusoleku väljendamist, nagu „jah“, „olgu“
• Aidake lapsel piisavalt valju häälega rääkida, et teine inimene tema juttu hästi kuuleks. Kui tema
hääl muutub vaiksemaks, siis see väljendab ebakindlust ning teine inimene hakkab ennast
ebamugavalt tundma.

Kui teie lapse naeratus või kõne on
teistsugune...
• Julgustage oma last ikkagi naeratama! Teised näoosad naeratavad
ka (nt väiksed lihased silmade ümber)
• Soovitage oma lapsel rääkida nii aeglaselt ja selgelt, kui ta suudab.
Julgustage last rääkima väljendusrikkalt ja entusiastlikult ning
mõjuma enesekindlalt (isegi kui ta ei tunne ennast kindlana)
• Andke suhtluspartnerile teada, et ta võib paluda lapsel öeldut
korrata
• Suhtlemine ei tähenda vaid sõnu, see on üleüldine kogemus.
Mitteverbaalne suhtlus on domineerivam. Aidake lapsel harjutada
teisi suhtlusviise (silmside, peanoogutus, käežestid jne)
• Suhtluspartner reageerib positiivsemalt, kui kõneleja suhtlusstiil on
väljendusrikas, seda isegi siis, kui väljendusviis on tavatu (Bogart jt
2014)

Vestluse alustamine...
• Oskus vestlust alustada on hindamatu, kuid esimeste sõnade ritta seadmine võib
olla keeruline, kui teise inimesega vestlemine tekitab ärevust. Mõned
klammerduvad, teised räägivad liiga palju ja mõned üritavad teha nalja (mis ei
pruugi olla sugugi naljakas).
• Mõtteid vestluse alustamiseks
• Rääkimine sellest, mis on mõlemal lapsel ühine – ümbrus, ilm, miski, mis on seotud nende
kohtumisega (nt võtta ette tegevus, mida mõlemad naudivad; sünnipäeval kohtudes
tunnevad mõlemad lapsed kutsujat)
• Rääkida sellest, mis juhtus koolis
• Näidata üles oma huvi – kiites teise lapse riietust, küsida hobide või elukoha kohta.
• Aidake lapsel välja mõelda erinevaid vestluse alustamise lauseid, mida ta saab tulevikus
kasutada

Viisid, kuidas vestlust
käigus hoida...
• Kasutada lisaks sõnadele ka mitteverbaalseid
märke (peanoogutus jne), et väljendada huvi
rääkija öeldu suhtes
• Küsida paar küsimust...
• Kui teine laps või täiskasvanu ei tundu olevat
huvitatud, soovitage lapsel muuta vestluse
teemat

• Aidake lapsel mõista, et ka teised inimesed
tunnevad ennast sageli kohmetuna. Ka
nemad võivad olla häbelikud või ärevad.
Proovige oma suhtluspartnerit aidata!

Teiste inimeste
reaktsioonidega toimetulek
• On väga sage, et inimesed, kelle välimus või
kõne on erinev, muretsevad teiste
negatiivsete reaktsioonide pärast
• Üks proovikividest on soovimatu
tähelepanu. See võib olla jõllitamine,
mitmekordne vaatamine, küsimuste
esitamine või kommenteerimine. Sageli on
sellise käitumise põhjuseks uudishimu.
Selgitage seda oma lapsele ja aidake tal
mõista, et kui teisel inimesel oleks
ebatavaline välimus või kõne, siis oleksite
lapsega mõlemad samuti uudishimulikud.

Teiste inimeste
negatiivsete
reaktsioonidega
toimetulek

• Mõnikord ei ole (või ei taha olla) inimesed teadlikud sellest,
milliseid tundeid nende käitumine teises inimeses tekitab.
Mõned võivad olla lihtsalt ebaviisakad või -sõbralikud
• Mõned lapsed võivad negatiivsete reaktsioonide tõttu hakata
teistega suhtlemist vältima, kuid vältimine on pikas
perspektiivis kahjulik. Vähese praktika tõttu võivad lapse
suhtlemisoskused kaduda. Laps võib muutuda veelgi
ärevamaks ja närvilisemaks.

Negatiivsete reaktsioonidega
toimetulek...
• Parim on, kui laps jätkab suhtlemist ja selle
käigus harjutab ning õpib uusi oskusi
• Julgustage last olema alguses sõbralik, aga kui
see lähenemine ei toimi, siis on sobiv ka
rahulikult eemalduda. Selgitage lapsele, et ei
ole mõtet kulutada aega inimestele, kes ei ole
seda väärt. Julgustage last olukorrast
eemaldumisel omaette rääkima (Lähen ja otsin
oma sõbrad üles., nemad mõistavad, et minus
on palju rohkemat kui mu ebatavaline arm või
kõne, nendega tasub rääkida.)
• Õpetage lapsele sel moel negatiivsete
reaktsioonidega toimetulekut, kuni nad on
piisavalt vanad, et omaenda lahendusi
proovida (7–8-aastased ja vanemad)

Töötage koos lapsega välja mitu
erinevat võimalust, kuidas nad saavad
vastata, võttes arvesse oma meeleolu
vastamise ajal
Heategevusorganisatsioonil Changing Faces on mõned
head praktilised näited (www.changingfaces.org), sh
mõned sõnalised vastused:
• Lühivastus, mis sisaldab selgitust juhtunu kohta
• Minu laps sündis / Ma sündisin lõhega
huules/suulaes. See on korrigeeritud, kuid mul on
arm / mu kõne on häiritud.
• Tähelepanu juhtimine millelegi muule, näiteks
vestlusteema muutmine
• Kas te mängite/jälgite jalgpalli?
• Nutikuse või huumori abil initsiatiivi haaramine
• Kas me oleme varem kohtunud?
• Ma näen, et ma tundun / minu laps tundub teile
väga huvitav...
• Kas saan teid kuidagi aidata?

Mitteverbaalse suhtluse
näidisvastused
• Vaadata uuesti inimest, kes jõllitab,
naeratada (võib ka peaga noogutada
ja/või kergitada kulme ja/või öelda soovi
korral „Tere“). Hoida selle inimesega
mõni hetk silmsidet. Enamik inimesi
naeratab vastu ja seejärel pöörab pilgu
eemale
• Saavutada silmside ja kortsutada kulme.
• Kõndida rahulikult eemale.
Selline vastastikune suhtlus võib tekitada lapses
ebamugavust, ärevust või viha. Tuletage meelde
võimalikke negatiivsete reaktsioonide põhjuseid (vt
eestpoolt) ja ärge võtke seda isiklikult.

Ja...
• Julgustage last mõtlema oma tugevatele
külgedele ja õpetage, kuidas neid teistega
suhtlemisel rõhutada
• Julgustage last leidma oma stiil riietumisel
ja enese väljendamisel, et oma isiksust
ning enesekindlust suhtlemisel rõhutada
• Kui laps on juba vanem, kirjutage koos
temaga üles mõned võimalikud vastused
küsimustele huule-suulaelõhe kohta ja
laske neil kõige meeldivamad välja valida.
Laps võib neid taskus või mujal erilises
kohas endaga kaasas kanda.

Nooremad lapsed kasutavad teabe ja sotsiaalsete kontaktide otsimiseks üha
enam digitaalseid vahendeid.

Suhtlemine
sõnumi teel

• Paljud noored suhtlevad praegusel ajal rohkem sõnumite kui näost näkku
kohtumiste teel
• Aidake lapsel mõista, et enese väljendamine sõnumites ja veebikeskkonnas
on samuti tähtis oskus
• On väga ahvatlev saata sõnumeid kiiresti, kuid sõnumi õige
kirjutamine nõuab süvenemist, pingutust ja kontrollimist

Kuidas aidata lapsel saada veebis suheldes
positiivseid kogemusi
Suurem osa 7-aastaseid mõistab, et inimesed nende ümber üritavad saavutada teatud väljanägemist.
Samuti tekib neil selles vanuses soov kuuluda ja olla samasugused nagu nende eakaaslased.
Sotsiaalmeedias veedetud aeg tähendab mitmeid kokkupuuteid ebarealistlike ideaalidega nii välimuse kui
ka eluviisi osas. See võimendab kriitikat ja rahulolematust oma välimuse ning muude aspektidega enda
osas. Sotsiaalmeedia postituste meeldimised ja kommentaarid nn sõprade poolt teevad meid teiste
arvamuse suhtes väga tundlikuks.
Sotsiaalmeedial on küll varjukülgi, kuid sellel on ka positiivseid aspekte ja et see ei ole kuhugi kadumas, siis
on tähtis võtta sellest maksimum!
Julgustage last...
• Leidma veebikeskkondades inimesi, kellel on samad huvid ja nendega suhtlema
• Vältima veebilehti ja vooge, mis rõhutavad ebarealistlikke ideaale välimuses ja eluviisis
• Olema veebis suheldes tema ise (mitte kujutama oma ideaalset mina) ja teisi austama

• Õpetage lapsele meediakirjaoskuse ja internetis turvalise suhtlemise põhitõdesid

Meediakirjaoskus ja
turvalisus veebis
• Küsige oma lapselt regulaarselt, mida ta veebis jälgib ja kellega suhtleb
• Selgitage, mis vahe on igapäevaelu ja sotsiaalmeedia sõpradel
• Meeldimised sotsiaalmeedias on sageli seotud välimuse ja eluviisiga, aga olla kellegi sõber
igapäevaelus on midagi palju väärtuslikumat!

• Igaüks võrdleb ennast teistega, kuid sotsiaalmeedias on väga lihtne hakata
ennast võrdlema ebarealistlike võrdlusobjektidega.
• Turundajad üritavad edukama müügi nimel tekitada inimestes rahulolematust oma välimuse
ja eluviisiga
• Julgustage last reklaame kriitilise pilguga vaatama
• Suunamudijad, modellid ja mitmed inimesed, kes soovivad näida ideaalsed, postitavad
endast vaid parimaid pilte
• Inimesed postitavad pilte vaid parimast oma elus, mitte igapäevaelust
• Ka paljud sotsiaalmeedia sõbrad postitavad enamasti parimaid selfisid, mida on enne
postitamist töödeldud.
• Enesehinnangu jaoks on tähtsad realistlikud võrdlused (nt oma igapäevaelu sõprade või
eakaaslastega).

Meediakirjaoskus ja
turvalisus veebis
• Küsige lapselt, milliseid tundeid sotsiaalmeedia kasutamine
neis tekitab.
• Kui nad ei tunne ennast sotsiaalmeediat kasutades hästi,
soovitage neil oma harjumusi muuta
• Selgitage, et nutitelefonide kasutamine on sõltuvust
tekitav ja vanemate soov telefon ära panna võib neis
pahameelt tekitada
• Leppige kokku peresisesed reeglid ja juhised sotsiaalmeedia
kasutamiseks ning järgige neid
• Näidake ise head eeskuju, pannes mobiiltelefoni ära
söömise ajal, lapsega suhtlemisel, perega veedetud ajal,
õhtuti (et oleks tagatud ekraanivaba aeg enne uinumist)

Kasulikke allikaid efektiivsete
suhtlemisoskuste teemal
• www.changingfaces.org.uk
• Jne
• Lisada veel allikaid

Kõne ja keele arengu toetamise
üldised põhimõtted
•
•
•
•
•
•
•

Kui laps räägib, pöörake talle tähelepanu.
Reageerige lapse rääkimisele, kiitke ja julgustage teda.
Püüdke tema tähelepanu, enne kui rääkima hakkate.
Pärast rääkimist tehke väike paus, et laps saaks teie öeldule vastata.
Koos raamatute lugemine annab võimaluse kuulata ja õppida uusi sõnu.
Rääkige, mida plaanite teha ja kuhu minna.
Juhendage last abi küsima, kui ta ei mõista mõne sõna tähendust.

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

Mõtteid keele arengu toetamiseks
• Järgnevatel slaididel on toodud mõned mõtted, kuidas saaksite oma
lapse keeleoskuse arengut toetada
• See loetelu ei ole lõplik
• Teie lapsele võivad meeldida kõik või osa neist tegevustest
• Täpsema teabe leiate vajalike allikate loetelust

Mõtteid 3–4-aastase lapse keele arengu
toetamiseks
Kuidas lapsevanem saab aidata? Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/34/ (02.03.2021)

• Lõigake vanadest ajakirjadest välja erinevaid pilte. Saate luua
veidraid pilte, kui
liimite eri piltide osad kokku. Näiteks lõigake
välja koer ja auto. Liimige koer autosse juhiks.
Selgitage lapsele, mis sellel pildil veidrat on.
• Jagage pildid ja esemed rühmadesse, nagu toidud, loomad või
kujundid. Paluge lapsel leida pilt või ese, mis rühma ei kuulu.
Näiteks lapse pilt ei kuulu loomade hulka.
• Lugege, laulge ja rääkige sellest, mida teete ja kuhu lähete.
Kasutage riimuvaid sõnu. See annab lapsele võimaluse õppida
uusi sõnu ja lauseid.
• Vaadake perekonnapilte. Paluge lapsel jutustada, mida ta pildil
näeb.

3–4 aastat: veel mõtteid
Kuidas lapsevanem saab aidata? Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/34/ (02.03.2021)

• Haarake mängudesse igapäevaelu tegevusi. nagu toiduvalmistamine
ja nõude pesemine.
Riietuge teisteks inimesteks ja kasutage rollimänge, et laps
mõistaks,
kuidas teised räägivad ja käituvad. See aitab lapsel õppida
sotsiaalseid oskusi ja
lugude jutustamist.
• Lugege lihtsamaid juturaamatuid. Rääkige lapsega nende sisust.
Aidake lapsel raamatu sisu ümber jutustada või rekvisiitide ja
kostüümidega näidelda. Rääkige lapsele, milline oli teie lemmikosa
jutust. Küsige, milline oli tema lemmikosa.

Mõtteid keele arengu toetamiseks
4–5 aastat
Kuidas lapsevanem saab aidata? Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/34/ (02.03.2021)

• Rääkige vastanditest, kasutades pilte või esemeid, nt vana ja uus
või suur ja väike.
• Andke lapsele vihjeid esemete või mänguasjade kohta, mis on talle tuttavad,
ja paluge tal arvata, millega on tegu. Seejärel
paluge tal anda vihjeid ja teie arvate, millega on tegu, nt „Sa ütlesid, et see on sinu
lähedal,
kas ma saan seda lüüa või visata? Mis see on? Laps ütleb, et see on pall
• Rääkige erinevatest rühmadest, nagu puuviljad, mööbel ja kujundid. Jagage esemeid
rühmadesse.
Paluge lapsel öelda, milline ese ei kuulu rühma. Rääkige, miks see ei
kuulu.
• Paluge lapsel selgitada, kuidas midagi tehakse, nt paluge lapsel rääkida, kuidas pestakse
nõusid
• Õpetage lapsele sõnade tähendust, nt ütlete „See auto on tee peal. See on auto. Buss on
näiteks teist tüüpi sõiduk.“ Seejärel küsige, kas ta teab veel sõidukeid

4–5 aastat: veel mõtteid
Kuidas lapsevanem saab aidata? Allikas: https://www.asha.org/public/speech/development/34/
(02/03/21)

• Näidake esemeid, mis on sarnased või erinevad ja selgitage, milles sarnasus või
erinevus seisneb, nt sama värv või on mõlemad loomad
• Lugege jutte, mida on lihtne jälgida. Aidake lapsel arvata, mis juhtub loos
järgmisena. Tehke lugude põhjal näitemängu, paluge lapsel joonistada pilt jutu
kohta.
• Vaadake videoid või televisioonisaateid. Küsige kes-, mis-, millal-, kus- ja miksküsimusi juhtunu kohta.
• Mängige äraarvamismänge. Kirjeldage seda, mida näete, nagu „Ma näen seinal
midagi ümmargust, mida me kasutame aja vaatamiseks“ Laske lapsel arvata, mis
see on. Seejärel paluge lapsel kirjeldada midagi, mida tema näeb.
• Andke lapsele kaheosalisi juhiseid, nagu „Võta kapist mantel ja pane selga.“

Mõtteid 5-aastaste ja vanemate laste keele arengu
toetamiseks

• Järgmisel kolmel slaidil on toodud mõtted, kuidas
toetada keele arengut kooliealistel lastel
• Kohandage soovitusi oma lapse vanusele ja arengutasemele sobivaks

Mõtteid keele arengu toetamiseks
• Väljamõeldud mängud, nt võtke suur kast ja kujutage
ette, et see on
kosmoselaev, rääkige kuhu see võiks minna ja
mida võib kosmoses näha
• Lugege või mõelge välja jutte. Jälgige, et laps kuulaks, ja
esitage küsimusi jutus toimunu kohta
• Mängige äraarvamismänge. Kirjeldage esemeid ja
paluge lapsel arvata, millega on tegu. Laske ka lapsel
kirjeldada, et ise arvata, nt „See on loom, kellel on väga
pikk kael ja kes elab džunglis.“
• Andke lapsele mitmeosalisi juhiseid, nt „Mine oma
tuppa, võta kingad ja pane jalga“

Mõtteid keele arengu toetamiseks
• Rääkige millestki, mis on päeva jooksul juhtunud,
nt jalgpallimäng või mänguväljakul käimine
• Paluge lapsel vaadata pildiraamatut ja piltide järgi jutustada. Esitage
küsimusi ja paluge lapsel vastata.
• Lugege koos raamatut – võimalus toetada keele arengut ja
lugemisoskust
• Rääkige koos vaadatud filmist või televisioonisaatest

Mõtteid keele arengu toetamiseks
Kooliealise lapse toetamine sõnade ritta seadmisel. Allikas: https://www.afasic.org.uk/resources/free-downloads/schools-andlearning/ (02.03.2021)

• Pange tähele päeva jooksul ette tulevaid uusi sõnu, nt
televisioonisaates, vestluse ajal, raamatus, ja selgitage, mida
need tähendavad. Seostage uusi sõnu lapse seniste teadmistega
• Pildistage mõnda perekondlikku igapäevaelu- või õuetegevust,
pange neist kokku pildilugu,

mida arutada.
nt röstsaia valmistamine, liivalossi ehitamine või

koera toitmine.
• Kirjeldage mõne päeval toimunud sündmuse järjestikuseid
tegevusi. See õpetab lapsele, kuidas sündmustest jutustada ja
on abiks juttude rääkimisel.

Kõne ja keele hindamise
vajalikkus
• Kõikide huule-suulaelõhega laste kõne- ja keeleoskusi peaks
võimaluse korral hindama.
• Väga tähtis on parandada vaid neid vigu, mille puhul laps suudab
õigesti hääldada
• Ei ole võimalik korrigeerida hüpernasaalsust või ninast väljuvat
õhku, kui suulagi ei tööta õigesti.
• Kõneprobleeme on tähtis arutada huule-suulaelõhe meeskonnaga
• Mõne lapse kõne paraneb alles pärast teist suulae operatsiooni.

Mille puhul aitab / ei aita kõneravi?
✓
• Suu eesosas, tagaosas ja kurgus
tekkivate konsonantide vead
• Arenguga seotud vead kõnes

X
• Passiivsed/obligatoorsed vead
• Hüpernasaalsus
• Õhu liikumine konsonantide
hääldamisel

Puhumist, imemist ja suulae harjutusi ei tohiks teha –
vastunäidustatud

Nõuandeid kõne parandamiseks
• Julgustage last looma silmsidet
• Korrake öeldust seda, millest laps aru sai
• Aeglustage oma kõnet, et julgustada ka last aeglasemalt rääkima
• Paluge lapsel näidata, viidata või žestikuleerida
• Kui laps eksib sõna hääldamisel, korrake sõna õige hääldusega, nt laps
ütleb „Tahan uppi“, teie ütlete „Jah, annan sulle suppi“, rõhutades shäälikut
• Kui te ei mõista lapse öeldut, paluge tal sõna korrata või esemele
viidata või žestikuleerida. Kui te seejärel saate aru, siis korrake sõna
või lauset, kasutades õiget hääldust

Mida peaks vältima
• Paluda lapsel korduvalt korrata sõna, mida te ei mõista
• Paluda lapsel pidevalt aeglasemalt rääkida
• Parandada lapse öeldut
• Teeselda, et te mõistate, mida laps ütleb
• Paluda lapsel öelda häälik või sõna korrektselt,
kui ta ei suuda seda teha

Kui kuulajal on teie last keeruline mõista...
• Õpetage lapsele, kuidas ta saab aru, et kuulaja ei mõista teda
• Õpetage lapsele, et tähtis on öelda vestluse olulisemaid sõnu uuesti,
et aidata kuulajal paremini mõista
• Viidata sellele, millest jutt käib või kasutada žeste või miimikat
• Teha iga lause järel väike paus ja oodata, kas kuulaja
annab mõista, et ta sai öeldust aru
• Mitte alla anda.

Kõne soodustamise põhimõtted
• Iga laps on erinev
• Tehke selgeks, milliseid häälikuid laps suudab / ei suuda
hääldada
• Alustage häälikutest, mida on kõige lihtsam hääldada
• Õpetage lapsele, et suus on erinevaid piirkondi,
kus häälikud sõnade jaoks tekivad

• Harjutage häälikuid, mille osas te olete kindel, et laps suudab
neid korrektselt hääldada

Kuulamismängud
• Mõelge välja riimuvaid sõnu, nt ütlete „moos“, laps ütleb „koos“
või „roos“. Koostage loetelu riimuvatest sõnadest.
Juhtige tähelepanu, kuidas häälik muudab sõna tähendust
• Võite kasutada juturaamatuid, et lugemisel leida sõnu, mis algavad või
lõpevad sama häälikuga, ja koostage neist sõnadest nimekiri
• Laulge või jutustage tuttavaid riime või laule. Jätke välja laulu keskne
sõna või fraas ja vaadake, kas laps suudab lüngad täita.
• Muusikaline mäng – tantsige/jookske/kõndige muusika mängimise
ajal ja viskuge põrandale, kui muusika peatub.

Kui laps suudab häälikut hääldada
• Mängige mänge, kus laps peab kordama häälikuid teie järel
• Seejärel julgustage last seda häälikut hääldama oma mälule toetudes
• Abistab pilt, millel seda häälikut kujutatakse
• Mängige mänge, mille käigus laps kordab häälikut lõbusalt viis korda
• Öelge „Tubli, et proovisid“, kui laps üritab hääldada, kuid eksib
• Ärge öelge „Ei, see on vale“

Häälikute õpetamine
Üldine kõne
Lugu

Lause
Fraas
Sõna
Silp

Kui laps õpib häälikut õigesti hääldama,
siis ta peab õppima seda häälikut ütlema
igal tasandil enne, kui saab liikuda
järgmisele tasandile
silbid, nt oi, hea
sõnad, nt lükka, tõmba
fraasid, nt tõsta mind
laused, nt ma lükkan autot
lugu, nt Punamütsike
üldine kõne nt „p“ kasutamine
kõnes keskendumisel

Häälikute õpetamine silpides

• Joonistage pildid lihtsamatest sõnadest, mis algavad silbi lõpu
häälikuga , nt hopp, lipp, seejärel harjutage sõnu, mille silbi alguses
on see häälik, nt pea, pall
• Juhtige tähelepanu häälikule
• Häälikute harjutamiseks silpides võite ka erinevaid uusi sõnu välja
mõelda.

Häälikute õpetamine sõnades
• Kui võimalik, kasutage sõnu, mida laps teab või mis on talle
tähenduslikud, nt mänguasi, venna/õe/sõbra nimi, lemmiktoit
• Ärge kasutage häälikut, kus on koos kaks konsonanti, nagu pl, pr, sp
• Tähtsad on pildid sõnadest – joonistatud, ajakirjast/raamatust välja
lõigatud, veebist leitud
• Kui laps suudab häälikut õigesti hääldada ja seda sõnas kasutada, siis
proovige järgmisel slaidil olevaid mänge

Sõnamängud
Peitusemäng – peitke pildid tuppa,
laps otsib ja kui leiab pildi, siis ütleb sõna. Kui ta ütleb
õigesti, saab pildi endale, kui eksib,
ütlete ise sõna ja kui laps suudab seda järgi öelda, siis saab
pildi endale.
Peitke ja otsige kordamööda.
Paarid – leidke igast pildist kaks koopiat, pange lauale, pilt
allpool, ning laps üritab leida pildipaarid. Iga kord, kui ta
pildi ümber pöörab, siis ütleb pildil oleva sõna.
Äraarvamismäng – te ütlete „Ma näen midagi, mis algab
„*“ ja laps peab arvama, mis see võib olla. Seejärel paluge
lapsel mõelda uus sõna selle häälikuga ja teie arvate

Mõtteid häälikute õpetamiseks lausetes
• Kui laps suudab suurema osa ajast häälikuid sõnades õigesti öelda, siis
võite alustada fraaside ja seejärel lausetega
• Kasutades pilte, julgustage last ütlema lühikesi 2–3-sõnalisi fraase või
lauseid, nt kui õpetate „t“-d, paluge neil öelda „Too mulle tekk“ või
„Tõmba tekk peale“, kui näitate teki pilti
• Peitusemäng – peitke kaardid ja kui laps kaardi leiab, siis ütleb „Ma
leidsin ____“. Peitke ja otsige pilte
kordamööda

Mõtteid lugudeks/vestluseks
• Kasutades häälikute pilte, mõelge välja naljakaid lugusid. Õpetage
lapsele jutuke selgeks ja harjutage seni, kuni selle hääliku ütlemine on
omandatud,
nt ingliskeelne jutuke „f“-i õpetamiseks
The duck has
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but no toes. He wants
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5-aastased ja vanemad lapsed
https://assets.gov.ie/41293/bcf545d544824a4696104dacdab0689b.pdf
https://raisingchildren.net.au/school-age/development/languagedevelopment/language-5-8-years
https://www.speechandlanguagekids.com/what-speech-and-languageskills-should-my-6-year-old-have/
https://www.afasic.org.uk/resources/free-downloads/schools-andlearning/

