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 KUIDAS HUNT TÕMBAS UKSE LAHTI KÄÄKS! EHK 
LOGOPEEDILISED MUINASJUTUD 

LUGEDA ON LÕBUS, JOONISTADA MÕNUS

Sajandeid on lapsed üles kasvanud jutus-
tatud või etteloetud juttude saatel. Lugu-
de kuulmine avab meeled fantaasiamaa-
ilmale, loomingulisusele ja hobidele, laps 
tutvub kirjaliku maailmaga ja õpib seda 
tõlgendama. Jutukuulamise teine roll on 
lapse kõne arendamine. Juttude kuulami-
ne on aluseks hilisemale bioloogia ja aja-
loo õppimisele, samuti suhtlusele ja edu-
kale toimetulekule. Kui vanemad tahavad, 
et nende lapsed oleks täiskasvanuna edu-
kad, tuleb neile raamatuid lugeda, igal õh-
tul, kasvõi viis minutit. 

Üks võimalus lugudega lapsele mõiste-
tavas keeles tutvuda on neid läbi mängida 
ehk lavastada logopeedilised muinas-
jutud. Logopeedilistes lugudes on ühen-
datud loo kuulamine, mõistmine ja kõnet 
arendavad harjutused. Ja mis kõige oluli-
sem  – laps hakkab nähtut-kuuldut oma 
mängudes kasutama. 

Raamat pakub lapsevanemale, lasteaia-
õpetajale ja logopeedile kaheksa tuntud 
muinasjuttu, mille abil lapse arengut toe-
tada. Lugudesse on põimitud artikulat-
siooniaparaadi harjutusi, sõrme- ja käe-
mänge ning silp- ja rütmikõneharjutusi. 
Muinasjutu näitlikustamine ja läbi mängi-
mine annab lapsele ettekujutuse asjadest, 
olukordadest, tundmustest ja nähtustest, 
näiteks saab maitsta putru või tainast, kat-
suda rebase karva või jääkuubikuid, kuula-
ta norskamist. Mida rohkemate meeltega 
laps asju tajub, seda täpsem saab kujutlus 
ja seda lihtsam on tal seda hiljem mälust 
leida ning taastada. Lapsed õpivad prak-

tiliste kogemuste kaudu, aga sageli ei näe 
nad kodus, kuidas asjad valmivad ja toimi-
vad.

Raamatu tekstid on koostatud, õpeta-
maks juhendajaid logopeedilist lugu läbi 
viima. Lihtsad logopeedilised lood sobivad 
lastele juba enne kaheaastaseks saamist, 
samuti erinevas vanuses kõnetutele lastele. 
Laps teeb kaasa täpselt nii kaua ja nii palju, 
nagu talle on jõukohane. Keerulisema sisu 
ja harjutustega tekstid sobivad vanemate-
le lastele, kuigi alati saab teksti lihtsustada. 
Tekstide läbimängimist võib teha ka veel 
esimestes klassides. 

Paljud vanemad ja lasteaiaõpetajad on 
ikka lugude ettelugemisel/jutustamisel lä-
bimängu kasutanud ning mõned on lisa-
nud ka silpharjutusi loomade ja masinate 
häältena. Logopeedilise loo läbiviimisel te-

hakse kõike seda väikeste lisaeesmärkide-
ga, teadlikult ja süstematiseeritult.

Kõigepealt loeb juhendaja loo läbi, otsib 
vahendid ja koha, kus lugu läbi viia – kõik 
ikka vastavalt sellele, kellega ja miks lugu 
mängima hakatakse. Vastavalt laste vanu-
sele, hetke meeleolule, ilmale, kellaajale 
saab loo muuta just sellele päevale oma-
seks. Näiteks kui väljas sajab vihma, saab 
juhendaja „Tare-tarekese“ loos rääkida ja 
näidata, et konn tuli läbi vihma. 

Erivajadusega lapsega tuleks lugu enne 
rühmatundi individuaalselt läbi mängida. 
Lisatuge vajavad ka need lapsed, kellele 
tavaliselt lugude kuulamine on raske, kes 
vähe räägivad ja tegevustest osa ei taha 
võtta. Rühmatunnis peavad olema kaasa-
tud kõik lapsed – juhendaja peab suutma 
haarata töösse ka need, kes seda tegelikult 
kõige rohkem vajavad. 

Lasteaias saab võtta raamatus esitatud 
muinasjutt projekti- või kuuteemaks. Ju-
tuga seotult saab teha muid tegemisi, mis 
aitab lastel teksti veel detailsemalt ja sü-
gavamalt mõista. Lugu jääb lapsele hästi 
meelde, võibolla isegi eluteel saatma. Raa-
matu eessõnas on toodud näited tegevus-
test, mida näiteks Kakukese või Seitsme 
kitsetalle kuus/projektis teha.

Head vanemad ja juhendajad, lubage 
oma lastel läbi aastate kasvada koos lugu-
dega. Sellega annate neile kaasa väärtusli-
kuma kingi, kui oskate ette kujutada.
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Logopeedidena näeme oma igapäevases 
töös lastega, et kiiresti areneva digimaa-
ilma kõrval on järjest keerulisem motivee-
rida last lugema, loetu üle arutlema, kaasa 
mõtlema ja fantaseerima. Oluline, et laps 
õpiks lugemist nautima.  Selleks vajab al-
gaja lugeja jõukohaseid tekste koos toreda 
tegevusega. 

Tööraamatu „Lugeda on lõbus, joo-
nistada mõnus” põhieesmärk on siduda 
lugemine ja tekstimõistmine loova enese-
väljendusega. Joonistamine ja värvimi-
ne on lapse arengus väga oluline tegevus, 
mille toel areneb peenmotoorika ja mis 
omakorda toetab kõnet ja lugemisoskust. 
Käe ja silma koostöö mõjutab lapse tä-
helepanu- ja kujutlusvõimet, mõtlemist, 
mälu, samuti ruumilist taju ning koordi-
natsiooni. Peale selle areneb lapse fantaa-
sia ja loovus. 5–8aastasel lapsel on või-
malus täita tööülesandeid vastavalt oma 
lugemisoskusele/-valmidusele kas iseseis-
valt või koos täiskasvanuga. Laps liigub 
ülesandeid täites kergemalt raskema suu-
nas. Raamatu tööülesannetes on oluline 
koht juhiste mõistmisel ja loetust aru saa-
misel. Ülesanded on mitmekesised, eelda-
vad tähelepanu ja süvenemist detailidesse 
ning loetu mõistmist. Neid sooritades are-
neb sõnavara ja väljendusoskus, kinnistu-
vad teadmised värvustest, ruumisuhteid 
väljendavatest sõnadest (all, üleval; pare-
mal, vasakul jts), areneb silma-käe koos-
töö ja suutlikkus orienteeruda tekstis ja 
töölehel. Lugemistekstid on lühikesed, aga 
sisukad. Loetu põhjal joonistamine või-
maldab teksti sisu üle mõtiskleda ja mõt-
teid visualiseerida. Tekkinud head emot-
sioonid ja rõõm tehtud tööst on lapse jaoks 
äärmiselt olulised. Eriti tore, kui laps saab 
oma lugemis- ja joonistamisrõõmu täis-
kasvanuga jagada. 

Materjal on mõeldud kasutamiseks 
kodus, lasteaias, eelkoolis ja ka koolis 
õpiabirühmades või lisamaterjalina klassi-
tundides. Samuti toetab tööraamat võõr-
keelsete l aste eesti keele omandamist.

Mõnusat joonistamist ja lõbusat luge-
mist kõigile!
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