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VasaKuKäelisusest ja Kirjaharjutustest
Uuringute järgi hinnatakse vasakukäelis-
te osakaaluks inimeste seas 12–15%, kus-
juures nende arv on viimase poolsajandi 
vältel Euroopas kasvanud üle kolme kor-
ra. Niisugune tõus on tõenäoliselt tingitud 
sellest, et loomu poolest vasakukäelisi ei 
püüta enam ümber õpetada, nagu seda ise-
äranis jõuliselt tehti veel 1960ndatelgi. Va-
sakukäelisuse põhjuste väljaselgitamisega 
on tegelnud eri valdkondade spetsialistid 
meedikutest-psühholoogidest sotsioloogi-
deni, ent kindlat vastust küsimusele, miks 
osa inimesi on vasakukäelised, seni ei ole. 

Koolibri staažikas autor Pilvi Kula on 
oma doktoritöös uurinud vasakukäelis-
te laste toimetulekut koolis. Kaks aastat 
tagasi oli plaan kirjastada väitekirja põh-
jal valminud käsiraamat lapsevanematele 
ja õpetajatele. Selle teoreetilise materjali 
suure mahu ja akadeemilise käsitluslaadi 
tõttu osutus aga otstarbekamaks koostada 
töö praktilisemast osast toekas nõuande- 
lisa autori varasemasse vasakukäeliste kirja- 
vihikusse. Sarjas „Valmistume kooliks“  
ilmunud „Kirja eelharjutused vasakukäe-
lisele lapsele“ on olnud paratamatult vä-
hest kasutajaskonda arvestades – õpetaja-
te hinnangul on vasakukäelisi lapsi klassis 
ikka vaid paar  – väga populaarne ja selle 
kordustrükki kavandades oli võimalik vihi-
kusse lisada mahukam, kuid siiski prakti-
lise loomuga saatesõna. Süvahuviline leiab 
põnevat lugemist Pilvi Kula doktoriväite-
kirjast „Õpilaste vasakukäelisusest tulene-
vad toimetuleku iseärasused koolis“ (TLÜ 
Kirjastus, 2008).

Oma töös on Pilvi Kula saanud kinni-
tust seisukohale, et kõige rohkem rasku-
si ilmneb vasakukäelistel kirjutama õppi-
misel, ning selgitab: „Kirjutamisraskused 

tulenevad vasakukäeliste laste füsioloogi-
lisest eripärast, sest traditsiooniline kir-
jutamine ei arvesta vasakukäeliste laste 
liigutuste sooritamise loomupärasust ja 
kirjutamise suunda.“ Põhilise järeldusena 
tõi autor välja selle, et vasakukäelisus ei ole 
takistuseks edukaks toimetulekuks koolis, 
kui lapse tugevaid ja nõrku külgi on vara-
kult märgatud ja nende arendamist teadli-
kult suunatud.

Vasakukäelise lapse teadliku õpetamise 
ja suunamisega tuleks alustada võimalikult 
varakult, tavaliselt ilmneb vasakukäelisus 
selgesti neljandaks-viiendaks eluaastaks. 
Jälgida tuleks last tegevustes, mis eeldavad 
täpsust, osavust ja jõudu – sedakaudu sel-
gub domineeriv käsi. Uuendatud harjutus-
vihikus on käelisuse määramiseks esitatud 
kaks lihtsamat meetodit, mida on lihtne 
kasutada ka lapsevanematel.

Kirjutamisvalmidus kujuneb tavaliselt 
5–7-aastastel lastel. Puhttehnilise kirjuta-
misoskuse kõrval on oluline lapse psüü-
hiline ja kognitiivne valmisolek. Enne 
kui asuda tähti ja sõnu kirja panema, tu-
leks sooritada võimalikult mitmekesiseid  
kirja eelharjutusi. Vasakukäelisel lapsel on  

paremakäelisega võrreldes sagedamini 
probleeme lehepinnal orienteerumisega, 
tema loomupärane kirjutamissuund on 
paremalt vasakule, esineb peegelkirja. Et 
valdavalt paremakäeliste maailmas toime 
tulla, vajavad niisugused lapsed rohkem 
juhendaja tähelepanu ja tuge.

Kirja eelharjutuste vihikus on kopee-
rimis- ja lõdvestavaid harjutusi, harjutusi 
rütmilise kõne saatel, tähtede ja numbrite 
kirjutamise eelharjutusi. Võrreldes n-ö ta-
valise, paremakäelisele lapsele koostatud 
vihikuga on esitatud rohkem rütmisalme. 
Neid võib juhendaja ise vabalt juurde ot-
sida või välja mõelda. Sobivad luuletused, 
liisusalmid, mõistatused  – kõik vormid, 
milles on tajutav selge rütm ja mida saab 
rütmiliselt lugeda. Laps kordab värssi ja 
salmi ning sooritab samal ajal harjutust.

Erisuguste kirjutamisliigutuste suund 
on iga elemendi juures näidatud noolega, 
taotletakse ülalt alla ja vasakult paremale 
liikumise sujuvust  – küllaldane vilumus 
on kirjutamisoskuse vajalik eeldus. Vihiku 
eesmärk on kujundada ka lehel orientee-
rumise oskust, omandada mõisted üleval, 
all, keskel, paremal ja vasakul, arendada 
lapse silmamõõtu, käe ja silma koostööd, 
tähelepanu, vaatlus- ja mõtlemisoskust,  
püsivust.

Vasakukäelisus ei ole puudus, mis takis-
tab igapäevaelus ja koolitöös toimetulekut, 
vaid on tunnustusväärne eripära. Vasaku-
käelisele lapsele tuleb lihtsalt anda rohkem 
aega kirjutamisoskuse ja -vilumuse oman-
damiseks. Jätkugu lapsevanemal ja õpeta-
jal selleks kannatlikku meelt!

margiT ross,
toimetaja

Saaremaa Lümanda põhikooli kauaaeg-
ne käsitööõpetaja Külli Lindau lubab meil 
piiluda oma ideede varalaekasse. Aasta-
kümnetega on neid kogunenud hulganisti. 
Õpetaja eesmärgiks pole siin mitte ainult 
laste näpuosavuse ja kunstimaitse aren-
damine, vaid kodukoha pärimuskultuuri 
tutvustamine. Nii luuakse kokkukuuluvus-
tunne kodukoha ja iidsete traditsioonidega.

Et autor on pärit Saaremaalt, ammutab 
ta inspiratsiooni just sealtkandi, eelkõi-
ge kunagise Kihelkonna rahvarõivastest ja 
rahvakunstist. Saaremaale viitab ka tööde 
materjal: vill ja villane lõng. Pukktuuliku-
te ja kiviaedade kõrval kirjavad Saaremaa 
maastikku kindlasti ka rohetavatel niitudel 
uitavad lambad.

Mitmed kunstiprojektid juhatab sisse 
muhe lugu vanadest aegadest. Meie silme 
ette kerkib endisaegne taluelu, kus kõik  
ettevõtmised käivad vastavalt aastaaega-
dele ning on tihedalt läbi põimunud iidse-
te kommete ja rahvatarkusega. Kõik on nii 
nagu vanasti: näputööd tehti sügistalvisel 
ajal ahju ees ja sinna juurde pajatati mõnu-
said jutte. Vanemad jagasid pere noorema-
tele oma oskusi ja kogemusi. Rahvatarkusi 
võiks raamatus rohkemgi olla, sest autori 
jutustamislaad on nauditav ja lisab põne-
vat tausta.

Raamatus on kokku 29 erinevat tööd, 
mis on jaotatud nelja alajaotusse: villast ja 
lõngast, Kihelkonna rahvarõivaste ainetel, 
põimitud esemed ja Kihelkonna tanumo-
tiividega tööd. Raamatu lõpetab otsekui 
kõike kroonides laste valmistatud Saare-
maa maastiku makett.

Tegemist ja nokitsemist leidub siin eel-
kõige I kooliastme lastele, kuigi mõnel ju-
hul läheb vaja juba keerulisemaid oskusi, 
mis on jõukohane ehk alles 5.–6. klassis. 

Külli lindau
saaremaa Käsitöötuba  

Teeme ise villast ja lõngast

esiemade VarasalVest tänaPäeVa
Koostööd tuleb teha poiste tööõpetusega, 
kui on vaja vineerist aluseid välja saagida 
või kivile maalitud kaelaehetele auke puu-
rida. Loodusõpetuse tunni raames saab 
käia meisterdamiseks puuoksi ja käbisid 
korjamas või rannas sobivad kive otsimas. 
Emakeeletunnis võib kirjutada näidendeid, 
kus igale rätinukule või käbilambale oma 
roll.

Raamat pakub rohkesti häid ideid laste-
aiaõpetajatele ning I kooliastme käsitööõpe-
tajatele, aga küllap leiavad siit midagi meele-
pärast kõik need, kes lastega tegelevad.

ÜLLe KiiveT,
raamatu toimetaja


