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Saksamaal Nürnbergi lähedal Heroldsbergis asuv Schwan-STABILO on pikaajaliste traditsioonidega äriettevõte. 
Firma on üle 150 aasta tegelenud kõrgekvaliteediliste kirjutamisvahendite väljatöötamisega. Stabilo tooted 
teksti märgistamiseks, kirjutamiseks ja joonestamiseks on saavutanud edu kogu maailmas. Seega pole sugugi 
imestada, et STABILO kujutab endast nüüd kõikjal üle kogu Euroopa noorte jaoks kirjutamise kaubamärki. 
Tootearenduse üheks tähtsamaks fookuseks on paljude aastate jooksul olnud ergonoomika ning STABILO teeb 
tihedat koostööd selle valdkonna tuntud asjatundjatega.

Selle koostöö edukate tulemuste hulka kuulub ka STABILO sujuvalt liikuv tindipliiats move easy rollerball, mis 
võitis endale juba 2004. aastal juhtiva koha kogu maailma koolilaste pinalites. Tänu esimesele nii vasaku- kui 
ka paremakäeliste ergonoomilisele õppuripliiatsile STABILO move easyergo on algkoolilastel nüüd kergem 
kooliteed alustada.

Kirjastamisinformatsioon

Kirjastaja:
STABILO International GmbH
Schwanweg 1
90562 Heroldsberg
Saksamaa
Meiliaadress: info@stabilo.com  
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Halb kehaasend, sulepea kramplik pihku pigistamine, liiga suur surve kirjutamisel, liiga aeglaselt kirjutamine, 
mitteloetav või inetu käekiri ja rohked vead on probleemid, mis algkoolides seoses kirjutamise ja kirjutama 
õppimisega ikka ja alati üles kerkivad. Õpetajad, lapsevanemad ja lapsed ise aga ei tea tihtipeale, kuidas 
neid kirjutamisel esinevaid hädasid kõrvaldada. 

Kirjutamisprobleeme peetakse sageli vähese harjutamise või motoorsete võimete nappuse tulemuseks. Aga 
miks ei anna üksinda harjutamine ikkagi automaatselt tulemusi? Mõnikord kutsub see hoopiski esile veelgi 
kramplikuma isteasendi ja sulepea sellise hoidmise, millega kaasneb valu käes. Liiatigi muutub kiri üksikute 
tähekujude kordamisest individuaalsele käekirjale üle minemisel järjest raskemini loetavaks.

Need mured on siiski edukalt kõrvaldatavad, kui praktikas rakendatakse süstemaatiliselt uusi 
uurimustulemusi motoorsete võimete kohta. Tänapäeval on kummutatud oletus, et tähekujude täpsel 
kordamisel kujuneb iseenesest välja käe automaatne ja sujuv liikumine. Koolides pööratakse suurt 
tähelepanu grafeemide aeglasele ja õigel kujul kirjutamisele (või joonistamisele), kirjutama õppimise 
motoorsed aspektid aga jäävad unarusse. Sellise täpse ja aeglase kirjutamise alusel edaspidi automaatsete 
kirjutamisliigutuste väljaarendamine jäetakse enamasti laste endi hooleks. 

Alljärgnevalt esitatavad materjalid pakuvad õpetajatele, lapsevanematele ja lastele teadusuuringutel 
põhinevat tuge kirjutama õppimisel. 

1. peatükis vaadeldakse olemasolevaid probleeme koolides ja kirjeldatakse kirjutamisõppe põhilisi elemente 
teaduslikust vaatepunktist nähtuna. 

2. peatükis tutvustatakse eeltoodu alusel motoorsetele võimetele orienteeritud lähenemist kirjutama 
õppimisel. Lihtsad harjutused pakuvad eeskuju ja tuge, et julgustada edasi arendama kirjutamisel kaasatud 
motoorsete võimete tähtsamaid aspekte. 

3. peatükis käsitletakse sellist tähtsat teemat nagu vasaku- ja paremakäelisus ning antakse konkreetset abi 
tegelemiseks vasakukäelistega. 

4. peatükis pakutakse kokkuvõtlikku taustinformatsiooni selle kohta, millised on nõudmised kirjutama 
õppimisel kodus, lasteaias ja eelkoolis. Sellist informatsiooni on võimalik kasutada lastevanemate 
koosolekutel ja teavitamisüritustel. 

Tulemusrikaste ja uudse iseloomuga õppetundide terviseks!

Dr Christian Marquardt

Tingmärk:          Seda on kasulik teada                          Harjutused
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Käsitsi kirjutamine nõuab liigutuste täpse juhtimise oskust, veatut koordinatsioonivõimet ning sõrmede ja käe 
visuaal-motoorset juhtimist. Kirjutamine on seotud kõnealuste motoorsete võimete arenguga, see aga sõltub 
kirjutaja east.

Kirjutama õppimise alguses ilmnevad tavaliselt järgmised individuaalsed vead:
1. üksikud vale kujuga suur- ja väiketähed
2. tähekujude muutumine
3. palju tähtede põhikujule lisanduvaid kaari ja kõverjooni (ovaalid, kaarteread, aasad üleval või all), mis muudavad 
kirjapildi loogeliseks
4. kirjutamissuuna muutumised, silmatorkav kalle vasakule
5. üksteisele liiga lähedal või üksteisest liiga kaugel asetsevad või ebaõigesti seotud tähed
6. ebakorrapärane kirjutamissuund paberil
7. sagedased katkestused ja nihked tähtedes ja mujal.

Esimese klassi õpilase kirjutamisraskused
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Sulepead hoitakse siin 

käes vääralt. Liigese 

liikumisvabadus on 

piiratud ja surve sulepeale 

liiga tugev

Sõrme- ja käeliigutuste harmooniline koordineerimine on erilise tähtsusega. 
Kõigepealt omandavad vajalikud motoorsed võimed alati suuremad liigesed 
ja alles seejärel väiksemad. Iseäranis sõrmeliigutuste koordineerimine on lastel 
ikka veel mittetäielik. Lastel, kellel on probleeme kirjutamisega, on tihtipeale ka 
raske viia pöidlaotsa teiste sõrmede otstega kokku nii, et pöial kaardub rütmilise 
haaramisliigutusega sõrmeotste poole. Pöial jääb sageli sirgeks ja hoopiski teised 
sõrmed püüavad ennast tema poole küünitada. Pöidla ja nimetissõrme hea 
painduvus aga toetab sujuvat ja rütmilist kirjutamist.

Rühivead ja nendest tulenev väär istumisasend võivad samuti kirjutamisele mõju avaldada. Mida rohkem 
käsivarred ja labakäed on sunnitud kirjutamise ajal ülakeha toetama, seda suuremat survet avaldab käsi sellele 
pinnale, millel kirjutatakse, piirates niiviisi sõrmede ja käte liikumisulatust. Lapsed kirjutavad seetõttu rohkem 
randmega ning kramplikud joonetõmbed muudavad kirjapilti. Kirjutamine kulgeb selle tulemusena aeglasemalt, 
kätt on raskem liigutada ja lapsed väsivad kiiremini.

Paljud kirjutamisel esinevad raskused on otseselt seostatavad kirjutamistegevuse kui sellisega ehk tähtede täpse 
kopeerimisega väikesel pinnal. Kui lastel lubatakse kirjutada suurte liigutustega, luua lihtsalt tähtede sarnaseid 
kujundeid või vahest koguni kirjutada sulepea asemel sõrmega lauale, siis muutuvad liigutused märgatavalt 
sujuvamaks ning nende sooritamiseks vajaliku energia hulk väheneb lausa drastiliselt. Kohe alguses normikohase 
kirjapildi taotlemine enne, kui lapsed hakkavad tegelikult kirjutama õppima, ehk teisisõnu sellise kirjutamise 
nõudmine, mille puhul pööratakse tähtede kujule märksa suuremat tähelepanu kui täiskasvanute käekirja 
juures, on laste motoorika arendamise vaatevinklist väga küsitava väärtusega ja ülemääraseid nõudmisi esitav 
ettevõtmine.

Voolava, loetava ja säästliku käekirja väljaarendamine kuulub kahtlemata kirjutamisõpetuse pikaajaliste eesmärkide 
hulka koolis. Kuid niisuguste eesmärkide saavutamise viiside suhtes ollakse üksjagu vastuolulistel seisukohtadel. 
Ühel meelel ollakse siiski selles, et üldise lähtepunkti omamiseks tuleb selgeks õpetada mingisugune esialgne 
kirjapilt, mida on seejärel võimalik kasutada individuaalsete käekirjade arendamiseks.

Kõikide tavaliste kirjutamisõpetuse meetodite puhul keskendub õppetöö mingisugusele sihttähestikule. Nende 
meetodite aluseks olevas õpetamismudelis eeldatakse, et tähekujude sage ja täpne kordamine kujundab välja 
liigutusmallid, mis täpselt välja häälestuvad ja lõpuks automaatsete liigutuste programmi kujul ajju salvestuvad. 
Kuid selline mudel ei arvesta tõsiasja, et kujutiste kopeerimisel ja kiirel kirjutamisel rakenduvad sootuks erinevad 
motoorse tegevuse juhtimise protsessid.
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Võrreldes esimest kirjapilti vilunud kirjutajate sisseharjunud käekirjaga, torkab otsekohe silma rabav erinevus 
iseäranis kirja vormistuse seisukohalt.

Esimene kirjapilt koolis

Vilunud kirjutaja käekiri

Erinevusi võib näha:
 tähtede väljajoonistamise täpsuses (suurtähed kirjutatakse trükitähtedena)
 kaarjate liigutuste ühelaadsuses kirjutamisel („n” kirjutatakse nagu „u”)
 mõningate tähtede lihtsustamises kuni loetavuse piirini (tähest „h” saab „l”)
 tervete tähtede ärajätmises sõnade lõpus
 sulepea kergitamises paberilt iga kahe-kolme tähe järel
 süstemaatilises täherühmade ühendamises seal, kus selleks vajatakse sirget liigutust („el”, „ch”) ja 
 süstemaatilises täherühmade lahku jätmises seal, kus liigutus ei ole sirge („nd”, „lg”)
 erinevates proportsioonides ja sulepea kaldenurkades

Kui esimeses kirjapildis domineerivad täielikult täpsed tähekujud, siis vilunud käekiri näib olevat peaaegu täielikult 
allutatud säästlikkuse ja tõhususe põhimõttele. Käiku läheb peaaegu kõik, mis saab kirjutamise tõhusamaks 
muuta nii, et kiri jääb ikka veel loetavaks. Aga täiskasvanute vilunud kirjutamisstiili juures leiame üllatavalt harva 
just nimelt neid aspekte, millele koolis kõige suuremat rõhku pannakse. 

Millest tuleneb suur erinevus esialgu nõutava kirjapildi ja lõpuks selgeks õpitud kirjutamisviisi vahel? Muidugi 
kujutab esimene kirjapilt endast täpset ja vormile orienteeritud eeskuju, mida tuleb järgida. Aga praegused 
kirjutamisõpetuse standardmeetodid ei vasta küsimusele, kuidas saab sellist kopeerimist seostatud käekirjaks 
edasi arendada ja kas niisugune üleminek ongi üldse võimalik ilma mitmesugustele probleemidele komistamata. 
Tegelikus elus jäetakse need probleemid enamasti kooliõpilaste endi lahendada. Selle tulemusena kujunevad 
välja individuaalsed käekirjad, mille ainus edaspidisele hariduskäigule mõju avaldav aspekt on käekirja võimalik 
mitteloetavus. Kuid jõuliselt tähtede kujule rõhku panevalt esimeselt kirjapildilt tegelikule käekirjale üleminekul 
tekkivaid probleeme ei ole süstemaatiliselt uuritud.
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Nelja-aastase lapse kiiresti kirjutatud sõna „rakete”

Pärast üleminekut individuaalsele ja kiiremini kirjutatavale kirjapildile muutub mõni käekiri vaevuloetavaks, 
halvenedes sealjuures ajapikku üha enam. Paljudele õpilastele tekitab tõsiseid probleeme just nimelt see lünk 
esialgse täpse „kopeerimise” (ilukirja) ning hiljem taotletava kiirema ja liigutustele orienteeritud kirjutamise 
vahel. Kopeerimisel kontrollitakse tähtede kuju visuaalselt ja seda korrigeeritakse kirjutamise ajal. Aga kiiremal 
kirjutamisel ei ole tähekujusid enam võimalik kirjutamise käigus täpselt kontrollida.

Kiiret kirjutamist juhivad automaatselt toimivad motoorikaprogrammid. Põhiline on nende puhul see, et tähed 
sünnivad juba sooritatud liigutuste tulemusena ja liigutusi ei ole enam võimalik vahetult kontrollida. Kui lapsel 
ei ole selleks etapiks välja arenenud sobivat ja (tema jaoks) ühtset kiirema kirjutamise kontseptsiooni, siis on 
probleemide tekkimine paratamatu. Kuid standardsed kirjutama õpetamise meetodid ei erguta ega suuna 
asjakohaste motoorsete võimete arengut.

Uuringud näitavad, et kui lapsi sunnitakse kiiremini kirjutama ajal, mil kirjutamisliigutused ei ole neil veel piisaval 
määral välja arenenud, muutub käekiri mitteloetavaks ja õigekirjavigade arv suureneb. Edu on siinkohal võimalik 
saavutada üksnes pideva harjutamisega, mille puhul rakendatakse kirjutamisliigutustele orienteeritud aspekte ja 
lapsele antakse juhiseid oma kirjutamisstiili kohandamiseks nii, et see muutub „liigutussõbralikumaks”. Aga kui 
tähelepanu koondatakse jätkuvalt just nimelt tähtede täpsele kirjutamisele, võivad selle tulemuseks olla suurenev 
kramplikkus ja veelgi tõsisemad probleemid.

Lisaks probleemidele kirjutamisel võivad lastel ilmneda ka muud ebasoovitavad nähud – näiteks üha suurenev 
võimetus keskenduda, hüperaktiivne käitumine ning raskused lugemisel ja õigekirja järgimisel. Ühtlasi võivad 
lapsed vajada tuge kehalise ja motoorse arengu ning käitumise valdkonnas. Aga isegi juhul, kui kirjutama 
õppimiseks vajalikud arengud on olnud õigeaegsed, ei ole laste käsutuses ilmselgelt sugugi mitte alati 
piisavas ulatuses kontseptsioone selleks, et kirjutamisega kaasnevate keerukate väljakutsetega toime tulla. 
Kirjutamisliigutustega seostuvate probleemide lahendamiseks on uuritud printsiipe, mis peituvad tegeliku 
kirjutamisprotsessi käigus kasutatavate liigutuste taga. Lihtsustatud kursiivkirja looja H. Grünewald kutsus 
juba 1970. aastal raamatu „Schrift als Bewegung” („Kirjutamine kui liikumine”) sissejuhatuses üles „vaatlema 
kirjutamist vähem vormi seisukohalt ja märksa rohkem liikumise aspektist”. Sellist lähenemist kirjutamisliigutustele 
on paraku rakendatud järgmise peaaegu 40 aasta jooksul üksnes puhuti.
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Arvutianalüüsi tulemusena saadud ja salvestatud andmete najal on võimalik uurida kõiki kirjutamisel sooritatavate 
liigutuste üksikasju. Ehkki üksikute inimeste käekirjad erinevad üksteisest tunduvalt, on vilunud kirjutajate 
liigutuste sooritamise viis üllatavalt suurel määral ühesugune. Kirjutamisliigutused on alati kiired ja sujuvad 
ning näiliselt pingevabad. Sujuvat kirjutamist võib lihtsustatult iseloomustada kui üles-alla suunatud liigutuste 
(teostatakse randmega) kiiret jada ühtaegu sulepea liigutamisega edasi-tagasi (sõrmede abil). Neid saadavad 
kirjutusvahendi kergitamine ja langetamine ning pikemate lausete kirjutamiseks vajalikud käeliigutused.

Kõige väiksema analüüsitava kirjutamisliigutuse – st üksiku üles või alla tõmmatava joone – vaatlemisel näeme, 
et vastavat kiiruskõverat iseloomustab vilunud kirjutajate puhul alati üks konkreetne tunnus. Korrapärane ja 
rütmiline liikumine kirjutamisel sarnaneb pendli ühtlase kõikumisega. Järgmisel leheküljel esitatud illustratsioonil 
demonstreeritakse tähtede „ll” näitel vilunud kirjutaja kirjutamisliigutusi. Kaks kaart (A) iseloomustavad liikumist 
y-teljel (üles). Kiirusprofiil (B) demonstreerib korrapärast ja sümmeetrilist liikumist. Kõige suurem on kiirus täpipealt 
liigutuse keskel. Kiirendusprofiilis (C) võib näha samasugusel viisil ühtlaseid kiirenemis- ja aeglustumisfaase. See 
tähendab, et ühe üksikliigutuse jooksul lihaseid kiirendatakse ja aeglustatakse kõigest ühel ainsal korral. Antud 
juhul läheb ühe l-tähe kirjutamiseks vaja pelgalt 200 millisekundit ehk teisisõnu jõutakse ühe sekundi jooksul 
kirjutada viis l-tähte.

Erapooletul vaatlejal on üsna raske mõista, miks ei ole kirjutama 
õpetamisele pühendatud aruteludes võetud senimaani kuigi 
palju arvesse kirjutamisliigutuste analüüsi tulemusi ja motoorika 
omandamise valdkonnas tehtud ulatuslikku uurimistööd. Pärast 
graafiliste kirjutustahvlite kasutuselevõtmist ei kujuta kirjutamisliigutuste talletamine endast tehnilises mõttes 
enam just eriti suurt väljakutset. Kirjutamine graafilisele tahvlile ei erine kuigi palju kirjutamisest tavatingimustes. 
Tahvlile asetatud paberilehele kirjutamiseks kasutatakse tindipliiatsile sarnanevat spetsiaalset juhtmevaba 
kirjutuspulka. Kirjutusotsiku asend tahvli pinnal fikseeritakse 200 korda sekundis täpsusega 0,2 mm ning 
andmed edastatakse arvutile, mis saadud informatsiooni salvestab. Lisaks sellele mõõdetakse kirjutuspulgas oleva 
rõhuanduri abil ka survet kirjutamisel. Seejärel kasutatakse salvestatud andmeid kirjutuspulga asukoha kohta 
liigutuste kiiruse, kiirenduse jne väljaarvestamiseks.

Graafiline tahvel kirjutamistegevuse 

talletamiseks
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Automaatse kirjutamisliigutuse tunnusjooned

Ühe ja sellesama tähe automaatsel kirjutamisel 
rohkem kui üks kord võib liigutuse kõikide 
detailide puhul selgesti näha üllatavat 
täpsust nende kordamisel. Selline kiirus- ja 
kiirenduskõverate ühetaolisus tõestab, et 
liigutused sooritatakse alati ühesuguses 
järjestuses.

Täpsusele keskenduvad aeglased joonistavad liigutused kujutavad endast vastandit kiiretele kirjutamisliigutustele, 
mille detaile ei ole võimalik juhtida. Niisuguseid kopeerimisliigutusi iseloomustab eesmärgi ja soorituse pidev 
visuaalne võrdlemine. Alljärgneva näite puhul paluti kirjutajal kõigepealt kirjutada a-täht tavalises käekirjas ning 

seejärel see täpselt kopeerida. Kirjapilt on 
mõlemal juhul väga sarnane. Automaatsel 
kirjutamisel saadi tavalised sujuvad ja 
korrapärased kiiruskõverad (A). Kopeeritud 
tähe kiirusprofiilis aga võime näha arvukaid 
korrapäratuid kiirendusi ja aeglustusi (B). 
Kopeerimine võttis peaaegu seitse korda 
rohkem aega kui lihtsalt kirjutamine.

Erinevad liigutused ühesuguste tähtede kirjutamisel ja kopeerimisel
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Kõikidele mitteautomaatsetele liigutustele on omane ebakorrapärasus ning sagedased aeglustamis- ja 
kiirendamisfaasid. Selliste liigutuste sooritamisel aktiveeritakse lihaseid iga üksikliigutuse jaoks mitu korda. 
Kopeerimine nõuab tavalise kirjutamisega võrreldes palju rohkem aega. Mitteautomaatsed liigutused on tüüpilised 
kätteõppimata või suurt täpsust nõudvate liigutuste tegemisel. Seetõttu on mitteautomaatsed liigutused allutatud 
sootuks teistsugusele juhtimismehhanismile kui automaatsed liigutused. Just nimelt seepärast ei pruugigi lapsed 
aeglasi joonistusliigutusi harjutades sugugi mitte alati õppida selgeks kiire kirjutamise dünaamikat.

Kui kirjutamist ei ole võimalik õppida ainuüksi harjutuste 
korduva sooritamise teel, siis milline on see mehhanism, 
mis on tegelikult kaasatud kirjutamisel kasutatavate 
motoorsete võimete õppimisse? Motoorika õppimine 
areneb alati esialgsetest aeglastest ja suurema ulatusega 
liigutustest täpsemate ja kiiremate ning seega mitte 
enam nii hästi juhitavate liigutuste suunas. Erilise 
tähtsusega on siinkohal liigutuste dünaamika kogemine. 
Motoorika õppimine hõlmab alati individuaalset 
kohanemist ja erinevate lahenduste läbiproovimist. 
Näiteks kõndima õpitakse sagedaste kukkumiste 
saatel, tutvudes tänu sellele tasakaalu hoidmise 
seisukohalt oluliste teguritega. Paberilehele kirjutamine 
on samasugune liikumise tulemus nagu kõndiminegi. 
Ühendkuningriigis teostatud uuringud näitavad, et kui 
lapsed on õppinud käima kõndimistooli abil, siis tekib 
neil hiljem tõepoolest kõndimisega probleeme.

Erinevalt korduva harjutamise teel õppimise 
mudelist näeb „malli alusel” õppimise mudel 
liigutuses mingisugust malli ja keskendub liigutuse 
kogemisele erinevates tingimustes. Sellise mudeli 
puhul defineeritakse õppimist mitte kui „konkreetse 
ülesande lahenduse kordamist”, vaid kui „konkreetse ülesande lahenduse korduvat otsingut”. Niisugust mudelit 
lähtekohana kasutades ei pea õpetajad enamasti mitte seadma lapsi silmitsi mingisuguse eeskujuks võetava 
lahendusega kirjutamisel, vaid pigem olema lastele abiks nende endi individuaalsete lahenduste otsinguil. Muidugi 
ei tohiks sellised individuaalsed lahendused tekitada täiendavat segadust või kutsuda esile ebaõigeid ja takistavaid 
liigutusi. Me tohime järeldada, et lapsed võivad senise kirjutamismudeli alusel küll õppida tundma tähekujusid, 
kuid nad ei saa selle põhjal õppida selgeks nende tähtede kirjutamist dünaamiliselt. Just nimelt seepärast ei 
tule kirjutama õpetamisel mitte üksnes koondada tähelepanu kirjapildile kui sellisele, vaid ka ergutada õppijaid 
kirjutamisliigutusi välja arendama ja liikumist kogema. 
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Kõige uuemad kirjutamise analüüsi meetodid kujutavad endast kütkestavalt lihtsat viisi sisseharjutatud 
käekirja taga peituva süsteemi analüüsimiseks ning seostatud käekirja loomisel rakendatavate printsiipide 
väljaselgitamiseks. Selline lähenemine nihutab tähelepanu keskpunkti kirjutama õpetamisel teisale – tulipunktis ei 
ole enam täpse standardse kirjapildi järgimine, vaid iga õppija individuaalne tee tõhusal kirjutamisel rakendatavate 
motoorsete võimete omandamise poole. Lapsed peaksid õppima asjakohaseid motoorseid võimeid kohe 
algusest peale ja need võimed tuleb üha enam suunata sellele, et õppimise käigus saadaks selgeks eesmärgiks 
seatud kirjutamisviis. Lisaks sellele on võimalik analüüsi abil süstemaatiliselt tuvastada ja üksteisega seostada 
kirjutamisprotsessile mõju avaldavaid olulise tähtsusega tegureid.

Seega on tõestatud, et koolis nõutav käekirja omandamise viis ja keerukad tähekujud ei ole motoorsete võimete 
arendamise aspektist sobivad sujuva kirjutamisharjumuse omandamiseks. Teised uuringud aga on näidanud, et 
kirjapildi pidev visuaalne kontrollimine takistab tunduval määral automaatset kirjutamist. See väide kehtib ka 
suunavate joonte kohta, mida kasutatakse laste kirjutama õpetamise esimestes faasides. Üks veelgi värskem 
uurimus väidab, et kooli tulnud lastel juba olemas olevaid motoorseid võimeid tuleks kirjutama õpetamisel otseselt 
ära kasutada. Teised kontseptsioonid – näiteks loov kirjutamisõpetus – kutsuvad üles õppima kirjutama just nimelt 
sunnitud liigutustelt järgmisele tähele üle minemise kohas. Sellisel juhul mitte ei ergutata lapsi kirjutama äärmiselt 
aeglaselt ja korralikult, vaid neid suunatakse kirjutama võimalikult kiirete liigutustega, pöörates samal ajal siiski 
tähelepanu ka tähekujude põhimõttelisele õigsusele.

Teises peatükis esitatud harjutustes püütakse neid kirjutamisel kaasatavate motoorsete võimete arendamise 
aspekte arvesse võtta. Seetõttu keskenduvad harjutused teadlikult kirjutamise kineetiliste aspektide edendamisele.
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Vilunud kirjutaja sujuvad kirjutamisliigutused. 

Testlause kirjutati kõigest 7,3 sekundiga. 

Kiirusgraafik vy (keskel) demonstreerib 

sooritatud liigutuste ja sealhulgas ka sulepead 

õhus hoides tehtud liigutuste (punktiir) 

korrapärasust. Surve kirjutamisel (all) jääb 

pidevalt keskmisele tasemele.

Grafomotoorsete võimete all peetakse silmas võimeid, mida vajatakse kiiremal kirjutamisel edaspidises elus. Kui 
lapsed alles hakkavad kirjutamist õppima, koondatakse esialgu tähelepanu tähtede aeglasele „joonistamisele” 
ehk puhtale kirjapildile. Üleminek aeglasemalt ja rohkem kirjapildile orienteeritud grafomotoorsete võimete 
komplektilt sujuvatele ja dünaamilistele kirjutamisliigutustele ei ole tavaliselt kirjutamisõpetuse keskpunktis. 
Loodetakse sellele, et sujuv kirjutamine lihtsalt areneb korrapärase harjutamise tulemusena ise välja. See aga 
osutub tihtipeale saatuslike tagajärgedega väärarusaamaks. Paljudel lastel tekivad just nimelt selle koha peal 
tõsised kirjutamisraskused ja mitteloetav käekiri. Probleeme süvendab veelgi varasem rõhuasetus võimalikult 
täpsete ja suunavate joonte vahel paiknevate tähekujude väljajoonistamisele.

Kirjutamisel kaasatavad motoorsed võimed aga tähendavad neid motoorseid protsesse, mis kujutavad endast 
sujuva käekirja alusmüüri. Selles mõttes on kirjutamisel kaasatavad motoorsed võimed tähtede aeglase 
joonistamise ja seostatud käekirjas kirjutamise puhul täiesti erinevad. Erinevus seisneb selles, et joonistamisel 
keskendutakse tähekujude õigsuse kontrollimisele, kirjutamisel aga domineerivad motoorsed funktsioonid ise 
ja tähekujud moodustuvad varem selgeks õpitud automaatsete liigutuste tulemusena. Ehk teisisõnu tähekujud 
luuakse vahetult kirjutamisliigutuste abil.

Hiljutiste teadusuuringute tulemused kinnitavad sellise mudeli õigsust üsna mitmest aspektist. Korra juba 
sooritatud sujuvad liigutused talletatakse liikumismällu tervikmallidena, mida on võimalik hiljem rakendada. 
Seetõttu jääb käekiri ühesuguseks nii lahtiste silmadega kui ka kinnisilmi kirjutamisel. Liiatigi on silmad ja teadlik 
liikumise kontrollimine liiga aeglased selleks, et juhtida sujuvalt kulgevat kirjutamisprotsessi selle toimumise käigus. 
Vilunud kirjutajad tõmbavad kirjutamisel sekundis keskmiselt viis üles-alla joont, silm aga suudab üksikasjalikult 
jälgida kõigest pooltteist joont sekundis.

Selliste automaatsete motoorikamallide õppimist nimetatakse kinesteetiliseks õppimiseks. Ehk teisisõnu inimene 
õpib liigutusi neid läbi tehes. Liigutus tuleb sooritada teatavast miinimumkiirusest kiiremini. Kui lihased järgivad 
täpset tähekuju aeglasel liikumisel, siis ei ole võimalik motoorikamalle luua ja talletada. Aeglase liikumise korral 
lihaseid pidevalt aktiveeritakse ja deaktiveeritakse, et kõiki kõrvalekaldeid oleks võimalik otsekohe korrigeerida. 
Vilunud kirjutaja sisseharjunud kirjutamisel aga aktiveeritakse lihaseid iga üles või alla suunatud joone 
tõmbamiseks ainult üks kord ja mitte rohkem.
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Koolilapse kiri. Ülal kirjanäidis koos kiiruskõveraga vy ja 

survekõveraga z. All üks silmus koos survekõveraga vy ja 

faasidiagrammiga ay/vy.

Kirjutamisliigutuste kinemaatiline analüüs võib olla abiks kirjutamisprobleemide varajasel avastamisel ja nende 
sihikindlal kõrvaldamisel. Tõsiseid probleeme võib leida isegi esmapilgul vastuvõetavana näiva käekirja tagant. 
Lisaks sellele tõstatub ebarahuldavale kirjutamisele hinnangut andes otsustava tähtsusega küsimus, kas 
vigade põhjuseks on häired mootorsete alusvõimete funktsioneerimises või on lapsel raskusi kirjutamise kui 
niisugusega. Me uurisime kõnealuselt seisukohalt algkooliõpilasi neli kuud pärast koolitöö algust. Kõigepealt 
lasti lastel omaenda käekirjaga kirjutada oma eesnimi. Lisaks sellele analüüsiti motoorsete alusvõimete 
olemasolu väljaselgitamiseks kattuvaid silmuseid. Järgneva hindamise käigus kerkis esile kolm peamist allrühma. 
Alljärgnevatel illustratsioonidel tutvustatakse üht representatiivset näidet iga rühma kohta.

Lapse (RG47) nime kirjapilti võib pidada hästi kujundatuks (A). Kirjutamisliigutused viitavad aga äärmiselt 
aeglasele ja ebaühtlasele kirjutamistempole. Ta vajas oma nime kirjutamisel iga tähe jaoks 3,5 sekundit. Surve 
kirjutamisel (z) on väga suur ja see näitab, et kirjutamistehnika on halb. Silmuse joonistamisel demonstreerib see 
laps küll suuremat kiirust, kuid sagedus on siiski kõigest 1,5 Hz. Vastaval faasidiagrammil ay/vy võib näha arvukalt 
ebakorrapärasusi. Selgest kirjapildist hoolimata tuleb lapse kirjutamisliigutused liigitada alaarenenute hulka. 
Esmajoones vajab see laps tuge motoorsete alusvõimete arendamisel. Teda aitaksid käesolevas peatükis esitatud 
harjutused 1-4 (lk 21-28).
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Selle lapse (RG58) kirjutamiskiirus on samuti väike ja ebaühtlane, kusjuures iga üksiku tähe peale kulus tal 3,3 
sekundit (B). Surve kirjutamisel (z) on siiski väiksem, viidates pisut krampis käele. Silmuseid suudab see laps aga 
joonistada peaaegu täiuslikult automatiseerunud liigutusega. Suurim kiirus ning sagedus 3,7 Hz on laias laastus 
samasugused kui täiskasvanud kirjutajatel. Faasidiagramm demonstreerib kordamistäpsuse head taset. Valdav 
osa meie katsealustest õpilastest tuli silmuste joonistamisega hästi toime, kuid nad kirjutasid äärmiselt aeglaselt. 
Selliseid lapsi tuleb julgustada kirjutama kiiresti, et oma häid motoorseid võimeid kirjutamisel rohkem ära 
kasutada. Selle juures saavad olla abiks harjutused 5-9 (lk 29-36).

Esmapilgul jätab kõige halvema mulje antud lapse (RG41) kirjutatud nimi (C). Kuid see laps on juba suuteline 
rakendama oma nime kirjutamisel automaatsete liigutuste komponente. Kiiruskõver on üldiselt korrapärane, 
üksikute liigutuste vahele jäävad mõned veidi pikale veninud pausid. Kirjutamise kiirus 1 sekund tähe kohta 
on suhteliselt suur. Survekõver on optimaalselt madalal tasemel. Liigutused silmuste joonistamisel on väga 
korrapärased ja suure sagedusega 3,3 Hz. See laps demonstreeris head motoorset sooritust ja mõningaid 
automaatseid liigutusi. Liigutusi aitavad harmoonilisemaks muuta ja kirjapildile korrapärasemat välimust anda 
4. harjutus (lk 27 ja 28) ning 9. harjutus (lk 35 ja 36).
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Alljärgnevate harjutuste ülesanne on suurendada lapse liigutamisosavust, toetada kirjutamisel kaasatavaid 
motoorseid võimeid ja muuta käekiri sujuvamaks. Harjutusi ei tule võtta kui käekirjakursust, vaid need 
keskenduvad pigem kirjutama õppimise motoorsetele aspektidele, mis omavad seostatud käekirja väljaarendamisel 
suurt tähtsust.

Kirjutama õppimise muudavad laste jaoks üldiselt kergemaks alljärgnevad asjaolud:
1. Suunavate joonte ja äärejoonte puudumine
2. Luba kirjutada endale sobiva suurusega kirjas
3. Järgimist vajava konkreetse eeskuju puudumine
4. Liikumisel põhinev kirjutamine         
5. Lühikesed harjutused
6. Mitte range, vaid mõistlik harjutamine
7. Loov avastamine ja õppimine lõbu läbi

Kõik harjutused peavad sisaldama ka puhkepause lõdvestumiseks. Lapsed peavad harjutusi 
nautima ja neid tuleb julgustada igasuguseid asju ise järele proovima. Vahetevahel võib 
saadud kogemuste üle arutleda ja neid klassi ulatuses võrrelda.

Tõeline väljakutse kirjutama õpetamisel on leida iga 
üksiku õppija jaoks parimad õppimistingimused selleks, 
et ta omandaks sujuvad liigutused ja võime tähtede kuju 
kontrollida. See  hõlmab sulepea individuaalset hoiakut ja 
erinevaid kirjutamiskiirusi ning ka juhendamise ja suunamise 
erinevat ja raskesti tuvastatavat mõju. Toetava ja piirava 
iseloomuga tegurite mitmekesisus ja nende individuaalsete 
kombinatsioonide rohkus nõuavad tegelikult individuaalset 
lähenemist, mida ei ole ühesugustest harjutustest koosneva 
programmiga kerge saavutada. Kuid harjutamist on siiski 
võimalik korraldada niisugusel viisil, et lastele jääb piisavalt 
palju vabadust iseseisvalt kogeda, kujundada ja õppida. 
Õppimise keskpunktis ei pea olema mitte järgimist vajav 
eeskuju, vaid laps, ehkki ühesuguseid alusjuhiseid tähtede 
põhikuju loomiseks oleks kahtlemata soovitatav anda 
kõikidele. Niisuguseks õppimiseks kohaste tingimuste loomine 
sõltub õpetajatest. Järelikult oleks nende jaoks kasulik 
mõtelda sellele, kuidas nad ise sulepead käes hoiavad ja 
millised on nende istumisasend ja käekiri, ning harjutused 
kõigepealt ise läbi teha.
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Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad õppima, milline on õige kehaasend ja kuidas sulepead õigesti käes hoida. Käsi peab kirjutamisel 
vabalt liikuma ega tohi olla surve all.

Õppematerjalid
 Suur paberileht kirjutamiseks
 Väike paberileht käe alla panemiseks
 Sulepea või pliiats

Pingevaba asend, sulepea õige hoidmine ja kammitsemata käsi on kirjutamise põhinõudmised. Ebamugav asend 
väsitab lapsi asjatult ja piirab nende liigutuste vabadust. Liiga tugeva surve avaldamisel kirjaga kaetavale pinnale 
on kätt raske liigutada. Selle tulemusena muutub kiri mõõtmetelt järjest väiksemaks ja kokkusurutumaks ning 
surve kirjutamisel suureneb tunduvalt.

Õige istumisasend
Laps istub kirjutuslaua taga sirgelt ja tema õlad on pingevabad. 
Laua ja istme kõrgus seadistatakse niisuguseks, et lapse jalad 
ulatuvad täielikult põrandani. Küünarvarred asetsevad õlavarte 
suhtes täisnurga all ja lebavad lõtvunult laual. Küünarnukki 
ei kergitata, käsi ei avalda laua pinnale survet ja õlg ei suru 
kätt alla. Sujuva kirjutamise jaoks peab käsi saama kõikides 
suundades vabalt liikuda.

Sulepea õige hoidmine
Kirjutamisega kaasneb kompromiss kahe vastandliku suundumuse vahel – sulepead tuleb käes hoida ja ühtaegu 
on seda vaja ka liigutada. Sõrmede haare sulepea ümber peab olema võimalikult niisugune, et see ei takista 
sõrmede vaba liikumist. Kuid sõrmede liikuvust ei ole võimalik suurendada ilma haarde tugevust arvestamata. 
Kui haare ei ole piisavalt tugev, muutub sulepea juhtimine võimatuks. Just nimelt seetõttu võib olla sulepea 
hoidmisel abiks selle ergonoomiliselt kujundatud haardepiirkond. Kui sulepea hoidmiseks läheb vaja väiksemaid 
jõupingutusi, tuleb see otseselt kasuks sõrmedele, kes saavad suurema liikumisvabaduse. Seetõttu oleks parem, 
kui lapsed kirjutaksid jämeda sulepea või ergonoomilise pehme haardepiirkonnaga varustatud sulepeaga.

Õige istumisasend



2. peatükk. Kirjutamisliigutused24

Sulepea õige hoidmise demonstreerimiseks 
lastakse lastel kõigepealt langetada käsi lauale 
kirjutamist meenutavasse asendisse. Kõik liigesed 
on nüüd lõtvunud ja keskmises asendis. Seejärel 
saab panna ülalt peo vahele sulepea, millest õrnalt 
kinni haaratakse, et seda leebe survega paberil 
liigutada. Kõige parem oleks hoida sulepead kolme 
sõrmega, kasutades haaramiseks nimetissõrme ja 
pöialt ning tagant toetamiseks keskmist sõrme. Kui 
sõrmed on ebaharilikus asendis, tõmbuvad lihased 
krampi ja liigutused on pärsitud. Liigeste keskmine 
asend tagab maksimaalse liikumisvabaduse. Nii on 
randme- ja sõrmeliigutuste abil võimalik liigutada 
sulepead igas suunas.

Sulepea õige hoidmine

Käeliigutuste harjutamine
Esialgu saab käe vaba liigutamist harjutada kujuteldava sulepea abil. Kirjutav käsi asetatakse teisele paberilehele, 
et see saaks vabalt laual liikuda. Niisugusel viisil saavad lapsed sooritada laual alguses suuri ja siis järjest väiksemaid 
liigutusi. Leht käe all tagab väiksema takistuse, mistõttu on kätt kerge liigutada. Pöörake selle harjutuse ajal 
tähelepanu istumisasendile, mis peab olema pingevaba!

Kui lapsed käe liikumist juba hästi tunnetavad, võib 
neile sulepea sõrmede vahele anda. Esialgu ei puutu 
sulepea paberiga kokku ja liigub laual koos käega, 
mida liigutatakse nii nagu varem. Pärastpoole võib 
asetada sulepea paberile (paberileht olgu võimalikult 
suur) ja sellega kirjutada. Kirjutamine võiks alata 
sulepea vabast liikumisest, millele järgneb suurte 
tähtede joonistamine.

Järgmise sammuna võetakse teine paberileht käe alt 
ära ja jätkatakse käe liigutamist laua pinnal. Lapsed 
peaksid nüüd tajuma, kui kõvasti nad tohivad 
suruda, ilma et takistaksid sellega käe vaba liikumist 
laual. Harjutuse lõppedes nad saavad kirjutada nii 
paberilehte käe all hoides kui ka ilma selleta ning 
kirjutamine peaks olema mõlemal juhul ühesugune.Paberileht käe all
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Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad harjutama randmeliigutuste sooritamist ja neid kirjutades ka üha suuremal määral rakendama.

Õppematerjalid
 Randmeliigutuste harjutusleht

Kirjutamine areneb alati suurtelt liigutustelt väiksemate liigutuste suunas. Käsivarre- ja randmeliigutuste 
koordineerimine on kirjutama õppimise ajaks harilikult juba üsna hästi välja arenenud. Rannet kasutatakse edukalt 
paljude argitoimingute puhul (näiteks haaramisel, püüdmisel ja söömisel). Olemasolevaid randmeliigutusi tuleb 
kohe kirjutama õppimise algusest peale rakendada ja täiustada.

Kirjutamist meenutavate suurte liigutuste vaba sooritamine käega on laste jaoks suhteliselt kerge. Paberile 
tekivad lihtsad ja veidi kaarjad voogavate „klaasipuhasti jälgede” sarnased jooned. Ranne on keskmises asendis 
ja küünarvars toetub pingevabalt lauale. Sellises asendis võib randmeliigutustega teha põikiviirutusi ühe koha 
peal, pärast käe viimist kirjutamisasendisse aga joonistada diagonaalseid siksakjooni. Nende kujundite suurust, 
kaldenurka ja kuju võib muuta. Laps peaks hakkama sellise mängulise tegevuse käigus mõistma, kuidas saab 
erinevate liigutustega luua erinevaid kujundeid. Tähtsad on liigutuste sujuvus ning korrapärane ja ühtlane rütm.

Randme liigutamine

On tähtis, et käsi asetseks paberil ligikaudu 45° nurga all, nii et püstviirutuse tegemiseks 
kasutatakse rannet ja rõhtviirutuse tegemiseks sõrmi.
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Nimi        Klass    Kuupäev

Harjutusleht – randmeliigutused 

1. Raudteerööbaste paigaldamine. Püstviirutus

2. Kustutame ööseks tuled! Erineva suurusega põikiviirutus

3. Siksakjooned. Põikisakid
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Sõrmeliigutused

Mida väiksemad ja täpsemad on liigutused, seda suurema tõenäosusega kogeb laps krambi 
tunnet. Sulepea krampliku hoidmise põhjuseks on lapsele esitatavad liialdatud nõudmised 
täpsuse või tähtede suuruse seisukohalt.

Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad harjutama sõrmede osavust ning neid kirjutades rohkem kasutama.

Õppematerjalid
 Sõrmeliigutuste harjutusleht

Valikulised sõrmeliigutused õpitakse selgeks randmeliigutustest hiljem ja seetõttu valmistavad need kirjutama 
hakkamisel suuremale osale lastest raskusi. Ka ei kasuta paljud lapsed sõrmi piisaval määral oma argitoimingute 
sooritamiseks. Heade motoorsete võimete puudumine sõrmedel on puudus, mis tuleb otsekohe välja ravida. 
Ehkki kirjutada on võimalik ka küünarvarre ja randme abil, ei lase see sujuvalt kirjutada ja nõuab pikemaajalisel 
kirjutamisel märgatavalt suuremaid jõupingutusi. Paljud lapsed korvavad sõrmede väiksemat osavust sellega, 
et suruvad need hästi kõvasti kokku ja hoiavad sulepead käes suurema jõuga. Põhimõtteliselt aitavad sõrmede 
osavust suurendada kõik sellised mängud ja tegevused, mis ergutavad sooritama valikulisi sõrmeliigutusi (voolimis- 
ja sorteerimismängud, mudeliehituskomplektid jne).

Kõik harjutused peavad alati algama sellega, et sulepea võetakse kätte pingevabalt. Kui käsi harjutuse ajal krampi 
tõmbub, tuleb tegevus katkestada ja pärast lühikest puhkepausi sulepea taas lõdvalt kätte võtta. Kõigepealt 
näitab õpetaja ette, kuidas saab sõrmi kirjutamisel kasutada. Ta demonstreerib, kuidas on võimalik neid 
näpitsateks muutes mingisugust pisikest asjakest üles võtta ning kuidas sõrmed sealjuures ettepoole ja tahapoole 
liiguvad. Selliseid sõrmeliigutusi rakendatakse ka kirjutamisel.

Käesoleva harjutuslehe täitmisel liigutavad 
lapsed kirjutamiskätt vasakult paremale ning 
tõmbavad vaheldumisi suurte ja väikeste 
liigutustega jooni. Mida väiksemad on jooned, 
seda rohkem on sõrmeliigutusi, mis saavad 
neid toetada. Selle harjutuse ajal peab käsi 
üha enam jääma püsivasse asendisse nii, 
et lühikeste joonte või viirutuste tegemisel 
paberile kasutatakse ainult sõrmi. Kui käsi 
selle koha peal krampi tõmbub, peab laps 
suuremate liigutustega uuesti otsast alustama. 
Laps peab tajuma, milline on pingevaba käe 
tunne, ja jätkama kirjutamist just nimelt sellise 
tundega.
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Nimi        Klass    Kuupäev

Harjutusleht – sõrmeliigutused 

1. Kindluse ründamine. Pikad ja lühikesed rõhtkriipsud

2. Kuusemets. Üksteise kohal asetsevad siksakid

3. Aknaruloo. Rõhtviirutus
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Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad olema suutelised kirjutama mitmesuguseid kaarjaid vorme, kasutades sealjuures randme- ja 
sõrmeliigutuste kiiresti vahelduvaid kombinatsioone.

Õppematerjalid
 Randme- ja sõrmeliigutuste koordineerimise harjutusleht

Kirjutamine kujutab endast väikeste koordineeritud randme- ja sõrmeliigutuste sooritamise tulemust. Ka kaarjad 
vormid luuakse randme- ja sõrmeliigutuste ühise tööga. Mängeldes ja voogavaid liigutusi kasutades on võimalik 
õppimise varajastes järkudes luua käe üles-alla liigutuste ja sõrmede edasi-tagasi liigutuste koostöö tulemusena 
palju tähesarnaseid kujundeid.

Käesolev harjutusleht ei ole pühendatud mitte täpsete vormide joonistamisele, vaid selle avastamisele, kuidas 
on võimalik kaarjate liigutuste ja eksperimenteerimislusti abil luua erinevaid kujundeid. Lapsi tuleks ergutada 
joonistama omaenda suva kohaselt mitmesuguseid kujundeid. Randmeliigutuste ulatuslikumaks muutumisel 
muutuvad kujundid kõrgemaks, sõrmeliigutuste pikenemisel aga laiemaks. Ka siinkohal peaksid lapsed kõigepealt 
harjutama suuremaid liigutusi ja minema alles siis üle väiksematele. Et julgustada neid sooritama sujuvaid liigutusi, 
lubatakse neil endal otsustada, kui suuri kujundeid nad joonistavad.

Pärast harjutust arutlege lastega selle üle, millistes joonistatud kujundites nad tundsid ära neile juba tuttavate 
tähtede osi (näiteks B-tähe kõhukese, U-tähe alumise kaare või silmused „e” ja „l” tipus). Lapsed võiksid 
harjutada niisuguste tähtede kirjutamist sama kiirete liigutustega (vt ka kirjutamisrütmi harjutuslehte). Just nimelt 
selline varajane üleminek olemasolevate motoorsete võimete najal tähtede kirjutamisele võib muuta laste jaoks 
pärastpoole tunduvalt kergemaks ka ülemineku kirjutamisele seotud käekirjas. 
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Nimi        Klass    Kuupäev

Harjutusleht – randme- ja sõrmeliigutused 

1. Kivikuhi. Püsti ja pikali ovaalid

2. Lihavõttemunad. Viltused ovaalid

3. Mäed, orud ja linnud
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Selle harjutuse puhul võib õpetaja öelda soovitavaid suuruseid suvalises järjestuses (näiteks 
„suur, väga suur, väike, enam-vähem keskmine”). Alguses ei tohiks lastele öelda väga 
väikeseid mõõtmeid. Motoorikaprobleemidega lapsed peaksid harjutama suuremate 
mõõtmetega, hea koordinatsioonivõimega lapsed aga võivad harjutada väiksematega.

Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad õppima, kuidas kontrollida kujundite mõõtmeid isegi kiirete liigutuste tegemisel.

Õppematerjalid
 Suuruse muutmise harjutusleht

Kirja suurus ja suunavad jooned
Meie uuringute käigus on selgunud, et kirja täpselt ette antud suurus ja suunavate joonte range järgimine 
põhjustavad lastele kirjutama õppimise alguses asjatuid probleeme. Isegi vilunud kirjutajad ei suuda kirjutada 
sujuvalt, kui nad peavad seda tegema kahe täpselt paika pandud joone vahel. See väide ei kehti mitte üksnes 
sõnade kirjutamise kohta, vaid on leidnud tõestust ka elementaarsete kirjutamisliigutuste tegemisel – näiteks 
üksikute kriipsude tõmbamisel.

Tihtipeale räägitakse lastele, et on vaja kinni pidada kirja ettenähtud mõõtmetest. Tähtede kujule orienteeritud 
kirjutamine aitab küll tagada täpsust, kuid ei õpeta seda, kuidas saavutada kirja soovitud suurust asjakohaste 
lihaste aktiveerimise abil. Samas nõuab motoorika õppimine, et suurused oleksid „läbi kogetud”. Lastel tuleks 
lubada alustada neile kõige meeldivamast suurusest, mida nad saavad siis oma suva kohaselt muuta.

Suuruse kogemine
Et suurust kinesteetiliselt kogeda, õpetatakse lapsi joonistama kõigepealt väga suurelt, seejärel väga väikeselt 
ja siis keskmise suurusega. Nüüd peaksid kirja mõõtmed laias laastus jääma soovitud vahemikku. Käesoleva 
harjutuslehe puhul on põhiline see, et laps kasutaks alati kiireid liigutusi ega joonistaks täpselt. Kui õige suurus 
on saavutatud, ei ole täpsusel seega tähtsust. Siin võib aidata lastel õiges suunas liikuda liialdamine („palju-
palju suuremaks/väiksemaks”), mille juures ei panda üldse rõhku täpsusele. Harjutamise käigus õpib laps ette 
kavandades ja tehtud liigutustele tuginedes kirja mõõtmeid üha paremini juhtima.
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Nimi        Klass    Kuupäev

2. peatükk. Kirjutamisliigutused

Harjutusleht – suuruse juhtimine 

1. Püstjooned etteantud alal

2. Rõhtjooned etteantud alal
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Ka siin harjutatakse kujundeid suunaga suurematelt väikematele. Õpetaja võib siiski öelda 
soovitud mõõtmed vabas järjestuses (näiteks „suur, väga suur, väike, keskmine”). Alguses ei 
tuleks valida väga väikesi kujundeid.  

Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad õppima, kuidas kirjutada ja kontrollida erinevaid kujundeid isegi kiirete liigutuste puhul.

Õppematerjalid
 Kujundi suuruse muutmise harjutusleht

Kuju ja suurus
Nagu lihtsate joonte mõõtmete juhtimisel, nii esineb teatav tasakaal täpsuse ja kirjutamiskiiruse vahel ka kujundite 
loomisel. Mida täpsemini antud kujundit kopeeritakse, seda rohkem on tulemuseks mitte kirjutamine, vaid 
joonistamine. Käesoleva harjutuse eesmärk on leida individuaalne tasakaal kuju ja kiiruse vahel.

Kujundite loomise kogemine
Laps peab kaht lihtsat kujundit ehk ruute ja ringe kasutades kogema, et erinevate mõõtmetega kujundeid on 
võimalik luua ka kiiremate liigutustega. Kuju täpsusele liiga palju tähelepanu pööravaid lapsi tuleks julgustada 
rohkem liigutama. Lapsed armastavad liikumist. Mõne lapse jaoks on abiks see, kui ühtaegu näidatakse ka pilte 
– ruut võib olla näiteks mängutäring ja ring võib olla jalgpall. Lastele on omane joonistada esemeid vabamalt 
kui abstraktseid kujundeid või kirjatähti. Liiga kiiresti kirjutavad ja tähekujud täiesti käest laskvad lapsed aga 
võivad vajada liikumisinnu kerget ohjeldamist. Õpetamise seisukohalt tuleb tähelepanu siiski koondada liigutuste 
sujuvusele. Iga laps peaks üles leidma omaenda isikliku tasakaalu. Eesmärgiks on „reibas” joonistamine, mis 
võib ju esialgu olla pisut väiksema täpsusega, kuid on tänu liigutuste sujuvusele korrapärane. Harjutamise käigus 
muutuvad kujundid ajapikku iseenesest ilusamaks.
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Nimi        Klass    Kuupäev

Harjutusleht – kujundi suuruse juhtimine 

1. Joonistage sobiva suurusega ruudud

2. Joonistage sobiva suurusega ringid
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Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad olema suutelised kandma õhus tehtud sujuvaid kirjutamisliigutusi üle tegelikku 
kirjutamistegevusse.

Õppematerjalid
 Suured paberilehed või mustrita tapeet
 Jäme kirjutusvahend

Suuri kirjutamisliigutusi, mille sooritamiseks kasutatakse õlga ja käsivart, on lapsel alati kergem teha kui selliseid 
liigutusi, mida tehakse käe ja sõrmedega. Väiksemaid liigeseid kasutavad liigutused õpitakse ikka selgeks hiljem. 
Suuremate liigutuste sujuvust on aga alati võimalik üle kanda ka väiksematele liigutustele, kui need sooritatakse 
üheaegselt. Õhus kirjutamine on väga tõhus harjutus selle saavutamiseks. 

Õhus kirjutamine   
Lapsed hoiavad käes vahakriiti või jämedat värvipliiatsit ning kirjutavad sõltuvalt oma kirjaoskuse tasemest suurte 
liigutustega õhus kujundeid, tähti või isegi terveid sõnu. Tähelepanu tuleb pöörata sujuvale ja korrapärasele 
kirjutamisrütmile. Lapsi tuleb julgustada ennast liigutamisel „vabaks laskma”. Siinkohal on väga kasulik õige 
rütmiga liigutuste ettenäitamine. Kõik kaasatud liigesed peavad vabalt liikuma ja olema kasutusel. Käsivars 
liigub otsekui nööride otsas nukku hoides õige pisut. Kui käsivars hakkab krampi tõmbuma, peab laps seda 
lõdvestama, lastes käe rippu ja raputades seda kergelt. Kui liigutused tulevad õhus juba välja vabalt ja sujuvalt, 
võib harjutusega üle minna kirjutamisele.

Üleminek kirjutamisele
Nüüd asetatakse käsi lauale. Liigutuste talletamiseks pannakse lauale suur paberileht, aga kasutada võib ka 
mustrita tapeeti. Laual sooritatakse liigutusi sama sujuvalt ja sama kiiresti, ilma et sulepea esialgu paberiga kokku 
puutuks. Kui see osa õnnestub, võib laps asetada kirjutusvahendi paberile ja jätkata liigutuste tegemist. Nüüd 
tekkivad tähed on varem juba sooritatud liigutuste tulemus ning nii lapsed kui ka õpetajad on üllatunud, kui kerge 
see on ja kui sujuvad on liigutused. Järgmine samm on muuta liigutused nende sujuvat järjepidevust katkestamata 
kord suuremaks, kord väiksemaks, kusjuures selline vaheldumine ei pea olema korrapärane. Harjutuse lõpul peab 
kiri olema enam-vähem soovitavate mõõtmetega. Väiksemaks kui tavalisel kirjutamisel ei tohiks liigutusi siiski 
kordagi muuta.

Sellist tegevuste järjestust võib teha korduvalt läbi erinevate keerukate kujundite või 
kirjatähtedega. Harjutust alustatakse alati õhus kirjutamisega ja jätkatakse seni, kuni 
liigutused on küllalt sujuvad isegi väikeste tähtede puhul. Kui lapsed seda sujuvust juba 
hästi tunnetavad, võib neilt paluda, et nad kirjutaksid paberile kiiresti ja erinevas suuruses 
mitmesuguseid asju – näiteks ringjoone, e-tähe, silmuse, number 9 jne.  



36 2. peatükk. Kirjutamisliigutused

Harjutuse eesmärk
Lapsed peavad õppima tajuma kiireid ja aeglasi liigutusi ning nende mõju.

Õppematerjalid
 Tähtede ja sõnade näidised
 Joonimata paberilehed

Kirjutama õppimisel kujuneb alati välja kompromiss täpsuse ja kiiruse vahel. Mida täpsemini tähte kopeeritakse, 
seda aeglasemalt seda kirjutatakse või joonistatakse. Käesoleva harjutusega tutvuvad lapsed juba õppimise 
varajastes järkudes erinevate kirjutamiskiirustega ja jälgivad nende mõju oma käekirjale.

Lastele antakse suured paberilehed, millele neil lubatakse kirjutada nii suurelt kui nad ise enda jaoks mugavaks 
peavad. Kiri ei tohi siiski olla väiksemate mõõtmetega kui tavalisel kirjutamisel. Harjutus on interaktiivne – lastele 
esitatakse küsimusi kogetu kohta ja nad peaksid sellest üksteisele rääkima.

Kopeerimine
Alguses peavad lapsed kopeerima nii täpselt kui võimalik. Paberi kõrvale asetatakse mõne tähe või lihtsa sõnaga 
näidis, mida tuleb kopeerida võimalikult täpselt. Seejärel keeratakse nii paber kui ka näidis teistpidi. Nüüd 
peavad lapsed tähed või sõna uuesti kirjutama, kuid mälu järgi. Mälu järgi kirjutamine võib lastele esialgu raskusi 
valmistada, aga see soodustab kirjutamismotoorika arengut. Lapsed on sunnitud nii rohkem mõtlema ja liigutusi 
ette kavandama kui vorme kopeerides. Paljud lapsed suudavad mälu järgi kiiremini kirjutada siis, kui nad on kord 
juba selgeks saanud, mida tuleb kirjutada. Lapsed peaksid omavahel läbi arutama, milliseid erinevusi nad tajusid, 
millist varianti nad eelistavad ja millist mõju see kirjale avaldab.

Erinevad kiirused
Nüüd tutvustab õpetaja mõnda teist sõna. Ühtlasi ütleb ta, milline peaks ligikaudu olema kirjutamise kiirus või 
täpsus – näiteks „kiire, täpne, veidi aeglasem, väga aeglane, väga kiire”. Seejärel peavad lapsed teatama, kui 
kiiresti nad suudavad kirjutada nii, et kiri siiski veel loetavaks jääb, või kui palju aega nad loetavalt kirjutamiseks 
vajavad.

Ühtlasi on tähtis, et lapsed saaksid selgeks, milline kiirus neile kõige rohkem sobib ehk 
teisisõnu millisel kiirusel nad saavad kirjutada sujuvate ja väledate liigutustega ning samal ajal 
siiski veel piisavalt kontrollida ka kirja kuju. 



372. peatükk. Kirjutamisliigutused

Käesoleva harjutuse puhul tuleb pöörata tähelepanu käe osavusele ja sulepea õigele 
hoidmisele. Ärge unustage teha vahetevahel ka lõõgastumispausi! Harjutamise lõpus võib 
proovida kirjutada sobivas rütmis terveid sõnu.

Rütmi näitlikustamiseks võivad lapsed silmuseid joonistades kaasa ümiseda või rääkida. 
Mõnele lapsele tuleb kasuks ka silmuste joonistamine või kirjutamine muusika rütmis. Aga 
kui isegi silmuste joonistamisel ei õnnestu rütmi järgida, peaksid lapsed veel kord läbi tegema 
harjutused esimesest kuni neljandani. 

Harjutuse eesmärk
Muuta kirjutamisliigutused rütmilisemaks. 

Õppematerjalid
 Kirjutamisrütmi harjutusleht

Korrapärane kirjutamisrütm on seotud käekirja tüüpiline tunnusjoon, mis tagab tõhusa, säästliku ja kauni 
käekirja sündimise. Hea kirjutamisrütm mitte üksnes ei kergenda liigutuste sooritamist, vaid ka struktureerib 
kirjutamisprotsessi. Paljudel lastel puudub kirjutamisel alusrütm, kirjutamine ei ole piisavalt struktureeritud ja 
nad peatuvad pidevalt üksikute tähtede ühe või teise koha kirjutamisel. See mitte üksnes ei põhjusta hüplevat 
kirjutamist, millega kaasnevad probleemid tähtede kujundamisel, vaid kutsub ka esile korduvaid õigekirjavigu. 
Lapsed ei keskendu õigekirjale, vaid heitlevad oma käekirjaga.

Täiskasvanud kirjutajate tüüpiline kirjutamisrütm on 5 Hz ehk teisisõnu viis üles-alla liigutust sekundis. Koolis 
käimist alustades suudavad lapsed lihtsa viirutuse loomiseks rannet liigutades saavutada sageduse 3 Hz. Tähti 
kirjutades aga langeb sagedus kuni 0,3 Hz, mis on rütmi jaoks äärmiselt madal näitaja. Selle põhjuseks on ka 
ülemäärase rõhu asetamine tähtede täpsele kopeerimisele. Vähemalt lihtsaid tähti suudavad lapsed kirjutada 
märksa kiiremini, ilma et kiri muutuks sealjuures mitteloetavaks. Kuna paljudel lastel ei lähe senimaani tugevasti 
vormile orienteeritud kirjutamisele rütmi lisamine korda, tuleks kirjutamisrütmi harjutada nii vara kui võimalik ning 
rakendada ja täiustada seda vastavalt olemasolevatele võimetele.

Rütmiharjutus
Selle harjutusega püütakse kanda lihtsate kujundite sujuvat rütmi üle ka erinevate keeruliste tähtede kirjutamisele. 
Esialgu joonistavad lapsed kiirete liigutustega 9. harjutuslehe vasakule poolele kaks-kolm kattuvat silmust. Neid 
harjutatakse mitmes suuruses seni, kuni silmuste kirjutamine kulgeb sujuvalt. Seejärel kirjutatakse ilma pikemat 
pausi pidamata ruudustiku paremale poolele samasuguse rütmi ja kiirusega üks või hiljem ka mitu tähte või 
isegi numbrit. Selles harjutamisjärgus ei pea nende mõõtmed täpselt ühesugused olema. Kuid kiri peab täitma 
olenevalt valitud kohast suure või väikese ruudu. Ülesanded annab sõltuvalt õpilase oskustest õpetaja. Juhtnööre 
tuleb jagada kiiresti, et ergutada lapsi kiiresti kirjutama. Alustage lihtsatest tähtedest. Üks võimalikke järjestusi 
oleks: silmus – „o”, silmus – „e”, silmus – „l”, silmus – „el”, silmus – „c”, silmus – „h”, silmus – „ch” jne.
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Nimi        Klass    Kuupäev

Harjutusleht – kirjutamisrütm 

1. Silmuste ala

2. Ruutude täitmise ala
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3. peatükk
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 Vasakukäelised lapsed on täpselt sama normaalsed kui paremakäelised lapsed.
 Vasakukäelised lapsed oskavad kirjutada, joonistada ja igasuguseid asju teha sama hästi kui paremakäelised 

lapsed.
 Vasakukäelisus ei ole mitte halb harjumus, vaid selle tunnus, et motoorikas domineerib aju parempoolne 

poolkera – käe eelistus tähendab ka ajupoolkera eelistust.
 Vasakukäeliste laste vasakukäelisust tuleb julgustada. Mitte mingil juhul ei tohi püüda neid ümber õpetada. 
 Käelise eelistuse ümberõpetamine kujutab endast väga jõulist sissetungi inimese ajju.
 Selliste laste suhtes, kes ei ilmuta enne koolis õppima asumist käelisuses mingisugust selget eelistust, tuleb nõu 

pidada nende vanematega. Vajaduse korral on vaja arutelusse kaasata ka pediaater ja käelisuse asjatundja.
 Katsed õpetada selliseid vasakukäelisi, kes on juba „uude usku pööratud”, taas eeliskasutama oma tegelikult 

domineerivat kätt kujutavad endast eksperimente ajuga ning toovad asjaosaliste jaoks endaga kaasa nii 
võimalusi kui ka ohte (Sattler, 1995). 

 Laps tuleb algusest peale varustada just nimelt vasakukäeliste jaoks mõeldud argiesemetega. 
 Arvutihiir peab olema algusest peale vasakul ja varustatud pika juhtmega. Soovitatav oleks kasutada 

juhtmevaba hiirt. Ainuüksi vasaku või parema käe jaoks sobiva ergonoomilise kujundusega hiir ei ole 
soovitatav.

 Iseäranis tähtis on abistada vasakukäelisi lapsi pingevaba kirjutamisasendi omandamisel. See nõuab kriidi ja 
sulepea õigesti käes hoidmist, mis tuleb selgeks õppida juba enne kooli.

 On äärmiselt tähtis, et last abistatakse selliste spetsiaalsete töövõtete õppimisel, mis erinevad paremakäeliste 
laste võtetest. Niisuguseid võtteid nõudvate tegevuste hulka kuluvad näiteks lõikamine, lipsusõlme sidumine, 
teritamine, käsitöö tegemine, õmblemine, tikkimine, kudumine ja heegeldamine.

 Vasakukäelised lapsed peavad valima koolis, töölaua taga või söögilaua taga endale sellise koha, mis lubab neil 
istuda mõnest paremakäelisest lapsest vasakul pool, laua otsas või teise vasakukäelise kõrval, nii et kaks naabrit 
ei hakka teineteist takistama.

 Võimaluse korral peab valgus langema töölauale paremalt või eest.
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Lihtsalt isikliku arvamuse põhjal käelisusele hinnangu andmine, mida võivad teha nii laps ise 
kui ka paljud täiskasvanud, on väga ohtlik ja eriti ohtlik veel juhul, kui käelisuse tundemärgid 
on ebaselged, ning seda ei tohi mitte mingil juhul lubada.

Mõne isiku puhul on vasakukäelisus muidugi niivõrd selge, et mingisugustele kahtlustele ei jää enam ruumi. 
Need on sellised inimesed, kes on juba esimesest-teisest eluaastast alates pidanud õigemaks teha kõiki tähtsaid 
asju vasaku käega. Välise surve puudumise korral need lapsed ei vaheta kätt ja jäävadki vasakut eelistama. 
Tihtipeale kehtib see ka jalgade suhtes. Siinkohal ei ole siiski päris selge, kumb jalg mängib teatud liikumiste puhul 
tähtsamat rolli ehk kas jalgpallis on näiteks tähtsam toetus- või löögijalg.

On olemas ka ümberõpetatud vasakukäeliste rühmad, kes on õpetatud paremat kätt kasutama leebete või 
varasematel aegadel karmide või isegi toorete meetodite (sõnaline veenmine, löömine, vasaku käe kinnisidumine 
või kipsi panemine) abil. Selline ümberõpetus hõlmab kultuurikäitumisi ja töövõtteid – näiteks noa, kahvli ja 
lusikaga söömist, käesurumist inimestega kohtumisel, joonistamist, kirjutamist, lõikamist, kartulite koorimist ja 
käsitööd.  

Usaldusväärse testi käelisuse väljaselgitamiseks saab läbi viia ainult spetsialist – näiteks eriväljaõpet omav 
tegevusterapeut, erivajadustega laste õpetaja või koolipsühholoog. Käelisus ei tähenda mitte üksnes seda, 
millist kätt teatavate ülesannete täitmisel eelistatakse, vaid see on seotud domineerivate ajupiirkondadega ehk 
täpsemini põhjustab teatava käelisuse aju vastaspoolkera domineerimine motoorikas. Seetõttu on meil käelisuse 
puhul tegemist äärmiselt komplitseeritud neurofüsioloogiliste protsessidega, mis võivad mõningate häirete ja 
negatiivsete mõjude korral tekitada segakäelisust (sellistel juhtudel võib laste juures tihtipeale täheldada ka muid 
arenguhäireid, mis pärsivad näiteks erinevaid motoorseid võimeid või keelekasutust, ehkki väliselt sugugi mitte 
alati märgatav käelisuse areng ei ole nende põhjus, vaid kõigest üks tundemärke). 

Lisaks sellisele neurofüsioloogilisele segadusele käelisuse arengus tuleb arvestada veel kahe väga olulise mõjuriga:

1. Vasakukäelist last ümbritsevate inimeste püüded last ümber õpetada, et ta kasutaks paremat kätt.
2. Vasakukäelise lapse püüded teisi jäljendada või kohandada ennast paremakäelise keskkonnaga.

Vasakukäelisus ilmutab ennast nii laste kui ka täiskasvanute puhul väga erinevatel viisidel ja selle välist pilti võib 
üldiselt moonutada mõju, mida avaldavad üks või mitu kolmest ülalnimetatud põhjusest. Sageli ei ole sugugi 
kerge tegeliku kaasasündinud käelisuse suhtes kindlat otsust langetada, sest see nõuab teadmisi nii meditsiini 
ja psühholoogia kui ka sotsioloogia valdkonnas. Liiatigi peab käelisuse kindlaksmääramiseks omama väga 
kvalifitseeritud vaatlusoskusi ja tundma asjakohaseid testimismeetodeid. 
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Kui nelja-viieaastane laps ei ole veel selgesti välja näidanud, kumba kätt ta eelistab, tuleb 
pöörduda nõu ja professionaalse abi saamiseks asjatundjate poole, sest kirjutamiskäsi tuleb 
kindlaks määrata kõige hiljemalt lapse koolimineku ajaks.

Vasakukäelised täiskasvanud on tihtipeale unustanud ja mõtetest kustutanud vahelduva käekasutuse ja 
paremakäelise keskkonnaga kohanemise oma varajases lapsepõlves ning see võib ulatuda koguni nii kaugele, et 
mõned nendest tunnevad suurt kiindumust vasaku käe vastu, ilma et tegelikult mäletaksidki, kuidas neid ümber 
õpetati. Vahel on siin abi lapsepõlvefotodest, sest tihtipeale vanemad unustavad hiljem, et nende laps kaldus 
esialgu kasutama vasakut kätt, või siis nad ei pööra sellele tähelepanu.

Leidub siiski ka selliseid väga teraseid ja arukaid vasakukäelisi lapsi, kes jälgivad ümbruskonda väga hoolikalt ja 
jäljendavad seda täpselt. Kui mõni niisugune laps kaldub käekasutust vahetama või teda ümbritsevad inimesed 
pooldavad jõuliselt parema käe kasutamist, õpetabki ta sageli enda ise paremat kätt kasutama, mis toob kaasa 
ümberõppele omased tagajärjed.

Need vasakukäelised lapsed ja/või lapsevanemad sooritavad paljusid loetletud toiminguid parema käega. Aga 
muid toiminguid, millele õpetamismeetodid mõju ei avalda, sooritatakse suurel määral ka edaspidi vasaku käega. 
Nende hulka kuuluvad tihtipeale hammaste pesemine, esemete käes hoidmine, taimede kastmine, täringute 
viskamine ja esemete keeramine. Siinkohal on teadlikult nimetatud sääraseid toiminguid, mida tehakse ainult ühe 
käega, mida on hõlbus jälgida ja mis on märksa olulisemad kui mõned kaht kätt vajavad toimingud. Ühe käega 
tegutsemist nõudvatel spordialadel, näiteks käsipallis, tennises, vehklemises, jäähokis või golfis, sõltub käitumine 
suuresti sellest, kuidas instruktor on midagi ette näidanud või lasknud lapsel teha, ja selget viidet käelisusele need 
ei anna. Parema käega palli viskav või golfi mängiv selgesti vasakukäeline laps on tavaline vaatepilt.

Vasakukäelised lapsed, kes kerge ajuhäire tõttu (nende 
intelligentsusele see tavaliselt mõju ei avalda!) vajavad rohkem aega, 
et nende vasakukäelisus ilmneks, ja kelle käekasutus on vahelduva 
iseloomuga, on allutatud eriti suurele ohule harjuda kasutama vale 
kätt. Neil esineb puhuti kergeid peenemate motoorsete võimete 
häireid, mille tulemusena domineeriv käsi väsib kiiremini, sundides 
neid teisele käele ümber lülituma. Selle tulemusena harjuvad 
mõned vasakukäelised lapsed käte pideva vahetamisega koguni 
niivõrd, et viimaks asub mittedomineeriv parem käsi täielikult 
juhtkohale ja täidab teatavaid ülesandeid automaatselt. Ühtlasi 
võib paremakäeliste lastega juhtuda vastupidine. Tänapäeval on 
siiski (tavaliselt leebemad) ümberõpetamise katsed suunatud sellele, 
et juhtida noorukesi lapsi paremakäelisuse teele, mis tähendab 
seda, et vasakukäelisi lapsi ähvardab juba algusest peale vahelduva 
kätekasutuse oht. Sellised lapsed tuleks rahule jätta ning käelisuse 
küsimusi peaks nende juuresolekul arutama võimalikult vähe, et 
hoiduda neile mõju avaldamast. Vastasel korral võib juhtuda, et 
mõned vasakukäelised lapsed hakkavad ennast teadlikult ümber 
õpetama, arvates näiteks, et paremakäeline olemine oleks nende 
jaoks parem, või siis uskudes, et ühe vanema arvamus käelisuse 
suhtes on õigem, ja sellele orienteerudes.
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Ainult ühe käega teostatavad toimingud, millele hariduslikud abinõud kuigi tugevat mõju ei avalda:
 Taimede kastmine (väikese kastekannuga)
 Hammaste pesemine
 Esemete keeramine
 Täringuheitmine
 Pärlikarbi tühjendamine ja pärlite uuesti karpi panemine
 Pärlite püstasendisse fikseeritud traadi otsa ajamine
 Tikkude lugemine
 Tikkude karpi tagasi panemine

Mõlema käega sooritatavad toimingud, ehkki käte kasutamisele avaldavad mõju ka esemete suurus ja nende 
käsitsemise keerukus:
 Pärlite nöörile lükkimine
 Noa ja kahvli kasutamine
 Raamatu lehitsemine

Tugeva haridusliku taustaga ja seetõttu sageli ka mõjualdis toimingud:
 Söömine lusika või kahvliga
 Joonistamine ja kirjutamine

Käekasutusele avaldab mõju vasakukäeliste jaoks mõeldud argiesemete puudumine, eriti veel juhul, kui 
teistsugused harjumused on automatiseerunud. Kuueaastane vasakukäeline laps ei hakka tõenäoliselt kõigepealt 
kasutama vasakukäelistele mõeldud kääre ja tal võib koguni esineda nendega mõningaid probleeme, sest ta 
on juba vähemalt kolme aasta jooksul kasutanud vasaku käe jaoks sugugi mitte nii sobivaid paremakäeliste 
kääre. Silma ja käe koordinatsioonimehhanism on juba kindlalt juurdunud ning laps ei ole ilma kohanemise ja 
ümberõppimiseta võimeline kasutama neid kääre, mis on tegelikult tema jaoks märksa kohasemad.
 Lõikamine
 Kartulikoorija ja konserviavaja kasutamine
 Triikimine

Vasakukäeliste laste puhul on tüüpiline peegelkirja esinemine ehk teisisõnu üksikute tähtede või tervete sõnade 
ümberpööramine. Paljud vasakukäelised lapsed püüavad lugemist alustada lehe paremast ülemisest nurgast 
või lehitsevad raamatuid tagant ettepoole. Siinkohal soovitame siiski olla ettevaatlik, sest vahel kirjutavad tähti 
tagurpidi ka paremakäelised lapsed.
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Käelisuse väljaselgitamiseks korraldatavaid teste – kopeerimist, punktiiride joonistamist 
jne – peaksid korraldama ja hindama ainuüksi asjatundjad. Ühtlasi ei ole soovitatav teha 
kaugeleulatuvaid järeldusi laste kirjutamise kvaliteedi alusel ning seda iseäranis juhul, kui kooli 
tulnud lastel lubatakse kirjutada oma nime kord vasaku, kord parema käega. Kirjutamine 
tähendab alguses tihtipeale rohkem joonistamist ega kujuta endast arvestatavat indikaatorit 
lapse käelisuse tuvastamiseks.

Jalgade kasutamine testikriteeriumina on väga ohtlik. Ühest küljest on raske öelda, kumb jalg on tähtsam, ja 
teisest küljest võivad jalgade kasutamisel avaldada segavat mõju väga erinevat päritolu tegurid.

Sageli kontrollitakse ka silmade kasutamist näiteks papptorusse, kaleidoskoopi või lukuauku vaatamisel. Nagu ka 
kõrvade kasutamiselgi, nii tekitavad ka siin tihti segadust väga mitmesugused mõjud, mille põhjuseks võivad olla 
vastava elundi (silma või kõrva) või ka koguni aju funktsioonihäired. Liiatagi kahtlevad teadlased üha enam selles, 
kas käe kasutamine, kuulmine ja nägemine on ikka võrreldavad ja ühilduvad ajufunktsioonid.

Käelisuse uurimisele on lähenetud ja kahjuks lähenetakse mõnikord ka veel praegu väga pealiskaudsel 
ja mõtlematul viisil, tehes sellega enamasti kahju just nimelt vasakukäelistele. Samas on vaja suhtuda 
vasakukäelisusesse pingevabamalt, sest see ei ole ju haigus.

Üht tõsiasja ei tohi antud kontekstis mitte mingil juhul unustada. Me kasutame kaht kätt ja enamasti tõuseb 
üks domineeriv käsi selgesti esile. Aga mõnikord me kasutame oletatavasti või ka tegelikult tähtsate ülesannete 
täitmiseks mittedomineerivat kätt, ilma et selle tagajärjel tekiks otsekohe mingisugune segadus. 

Probleemid kerkivad esile siis, kui domineerivat kätt on vaja kasutada kirjutamiseks või muude sagedasti korduvate 
ja rohkesti käelist tegevust nõudvateks ettevõtmiste jaoks. Nende hulka kuuluvad näiteks trummi- ja kitarrimäng, 
vehklemine, tennis ja balletitants. Sellistel puhkudel on äärmiselt oluline kindlaks teha, milline käsi tegelikult 
domineerib, ja kasutada seda kätt just nimelt nende ülesannete täitmiseks.
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Vasakukäelise optimaalne kirjutamisasend

Istu nii, et sinu keha keskjoon jääks 
otse selle kolmnurga kohale.

Pliiatsi ots osutab sinu vasaku 
küünarnuki suunas.

Toeta pliiats keskmisele sõrmele 
ning haara ta nimetissõrme ja 
pöidla vahele.

Sinu paberileht või vihik peab kergelt 
paremale viltu olema. Joonisel võib näha, 
kuidas vihik peaks enam-vähem asetsema 
(asendit võib enda jaoks kohandada). 

Aseta parem käsi õrnalt 
paberi servale või vihikule, et 
neid paigal hoida.

Eriti tähtis on see, et vasakukäelistele õpilastele osutataks spetsiaalset abi pingevaba kirjutamisasendi 
omandamisel. Meie vasakult paremale kulgeva kirja puhul liigub paremakäelise käsi kirjutatust eemale. Seetõttu 
puudub oht, et äsja kirjutatud tekst määrdub või kinni kaetakse. Vasakukäeline aga võib kirja kergesti määrida 
või käega varjata. Selle vältimiseks tuleb algusest peale harjutada niisugust kirjutamisasendit, mille puhul käsi 
jääb joonest allapoole. Sulepea ots osutab enam-vähem küünarnuki suunas ja paber peab kergelt paremale viltu 
olema. Parem käsi hoiab paberilehte õige nurga all. Parem käsi ei tohi mitte mingil juhul asuda paberi keskel, sest 
siis peaks laps „käe ümbert ringi“ kirjutama, mille tulemuseks on sulepea nii-nimetatud konkshoiak ülevalt. Paljud 
vasakukäelised keeravad siis paberi vasakule viltu, et vältida randme painutamist ning võidelda tekkiva krambiga 
kämblas, käsivarres ja õlapiirkonnas.
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Tähed ja sõnad on ka joonte paremas otsas ning joone algust tähistab nool või punkt

Tähti ja sõnu tuleb kirjutada mitte üksnes harjutuslehe vasakule poolele joone algusesse, vaid 
ka joone lõppu. See on vasakukäelise lapse jaoks ainus võimalus näha, mida tal tuleb teha. 
Siiski on väga tähtis tähistada vasakul joone algus värvilise punkti või noolega, sest muidu 
võib laps eksikombel alustada paremalt poolelt.

On loodud spetsiaalne kirjutamismatt, mis aitab vasakukäelistel lastel automaatselt harjutada pingevaba 
kirjutamisasendit. Paberile või libisemiskindlale plastikule on trükitud paberi asendit, keha keskjoont ja parema käe 
asendit tähistavad märgistused (sellised paberist või libisemiskindlast plastikust lauamatid on saadaval erinevates 
värvitoonides). On oluline, et õiget kirjutamisasendit harjutataks nii kodus kui ka koolis. Seda võib teha näiteks 
kleeplindiga lauale märgistusi kandes või ülalkirjeldatud mati abil. Värvilised matid on paraja suurusega selleks, et 
sobida koolilauale nii esimeses klassis kui ka edaspidi ning aidata kiiresti ja kindlalt õiget asendit leida.

Kui sõrmede motoorsed võimed on hästi välja arenenud, on soovitatav alustada kopeerimise ja silmuste 
joonistamise harjutamist juba koolieelses eas. Harjutamisel ei ole tähtis mitte täpsus, vaid pingevaba asend. Mõne 
hoolitseva täiskasvanu abiga iga päev viie minuti jooksul sellise asendi harjutamine avaldab suuremat mõju kui 
karm väljaõppeprogramm ning ühtlasi ei lase see lapsel omandada neid tüüpilisi ja väga sageli kramplikke käe- ja 
kehaasendeid, mille ohvriks vasakukäelised pärastpoole täitesulepeaga kirjutades mõnikord langevad. 
       
Vasakukäelised lapsed peaksid kasutama iseäranis pehmeid pliiatseid ja värvilisi pliiatseid, et nad ei peaks 
pliiatsit liiga püstiselt käes hoidma. Hiljem on soovitatav kirjutada vasakukäelistele mõeldud täitesulepeaga või 
tindipliiatsiga – näiteks tindipliiatsiga STABILO move easy. Lapsed jäljendavad tihtipeale teiste laste maitse-eelistusi. 
Just nimelt seepärast tuleb valida niisugune sulepea, mis meeldib lapsele ja mida samas soovitab kasutada ka kool. 
Mõned tindipliiatsid on kiirestikuivava tindiga. Nendest võib olla suur abi ebamugava, kuid juba automatiseerunud 
kirjutamisasendi puhul, sest need ei määri nii palju.
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Nooled näitavad sulepea liikumise suunda tähtede moodustamisel. T ja F jaoks soovitatakse kaht erinevat varianti, 

sest nende puhul puudub mõjuv põhjus järgida paremakäelistele mõeldud suundi.

Optimaalseid liigutusi on soovitatav kasutada ka numbrite kirjutamisel. Iseäranis kehtib see 
selliste laste puhul, kes kipuvad tähti ja numbreid teistpidi pöörama. Kui lapsed on harjunud 
tõmbama diagonaaljoont alt vasakult üles paremale (või vastupidi), avastavad nad sellise 
liigutuse ka mitme numbri juures, ja see aitab neil numbri kirjutamist meelde jätta.

Kui last ei aidata ega toetata, kujuneb esimese õppeaasta jooksul välja ebaõige kirjutamisasend, kusjuures asi võib 
minna koguni nii kaugele, et pole enam kuigi suurt lootust sellist asendit hiljem muuta või korrigeerida. Sellistel 
puhkudel võib osutuda vajalikuks otsida lapse jaoks mingisugune individuaalne lahendus, et muuta tekkinud 
harjumusi paremuse poole.

Tähed tuleb kirjutada spetsiifilises, ette kindlaks määratud stiilis. Siis saavad lapsed avastada enda jaoks sulepea 
mugava liigutamise viisi, mille najal saab välja arendada sujuva kirja, kus on vähe tahapoole suunatud liigutusi. 
Vasakukäelistel on kalduvuseks alustada tähtede kirjutamist nii-öelda tagumisest otsast, see aga sunnib neid 
katkestama kirjutamist sagedamini kui see tegelikult vajalik oleks ja muutma sulepea liikumise suunda. Seetõttu 
on soovitatav järgida üksikute tähtede õppimisel neid ettemääratud liigutusi. Aga kui lastel on juba välja arenenud 
teistsugused tähtede kirjutamise viisid, mida nad kasutavad automaatselt, siis sageli ei ole enam võimalik olukorda 
muuta.



493. peatükk. Vasakukäelised 

 Vasakukäeliste käärid

 Vasakukäeliste pliiatsiteritaja – näiteks STABILO (on saadaval ka koos karbiga)

 Vasakukäeliste lauamatt pingevaba kirjutamisasendi arendamiseks

 Võib-olla ka vasakukäeliste joonlaud, mille numbrid algavad teisest otsast. Selliste laste puhul, kes kalduvad 
numbreid ja tähti segamini ajada, tuleks segaduste vältimiseks niisuguse joonlaua kasutamisest hoiduda. 

 Vasakukäeliste märkmik, mille köitespiraal on paremal pool ja augud vasakul pool (vanemate õpilaste jaoks). 
Ka ülal paikneva spiraaliga märkmik pole paha.

 Vasakul asetseva kirjutuslauaga tool (vanemate õpilaste jaoks)

 Vasakukäeliste kartuli- või köögiviljakoorija

 Vasakukäeliste taskunuga

 Vasakukäeliste konserviavaja

 Vasakukäeliste leivanuga (vanemate laste jaoks)
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Vasakukäeliste käärid erinevad 
paremakäeliste kääridest 
lõiketerade paigutuse poolest – 
vasakukäeliste kääridega lõikamisel 
jääb ülemine tera vasakule 
ja väljapoole, paremakäeliste 
kääridega lõikamisel aga paremale 
väljapoole.

Rõngas madu vasakukäeliste jaoks

Õigete kääride kasutamisel ei varja ülemine tera lõikejoont, vaid jätab selle terade vahel kohasel viisil nähtavaks. 
Selliseid kääre ei ole vaja hoida teisel pool keha ning pead pole vaja tugevasti vasakule kallutada. Vasakukäelistele 
mõeldud kääride kasutamisel vasaku käega langeb äralõigatud paberiosa vasakule, mis lubab ülejäänud osa 
mugavalt paremas käes hoida ja töödelda.

Lapse käsi vasakukäelisele mõeldud kääridega

Valede kääride kasutamisel võib juhtuda, et lõiketerad surutakse laiali ja seetõttu need pigem 
kortsutavad kui lõikavad paberit.

Vasakukäelised lapsed alustavad lõikamist vasakult, paremakäelised paremalt. Iseäranis spiraalide lõikamisel on 
tähtis kanda hoolt selle eest, et vasakukäelised lapsed saaksid peegelkujutisega variandi.
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Nimi        Klass    Kuupäev

Harjutusleht – vasakukäelised

Piltmõistatus: Sarah’ ja Jamesi toas

1. Leidke pildil viis vasakukäeliste lastega seotud viga.
2. Kumba kätt James kasutab?
3. Leidke laua juurest üks viga, mis puudutab nii vasakukäelisi kui ka paremakäelisi lapsi.
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1.  Esimene viga. Valgus langeb lauale valelt poolt, lamp peaks asetsema teisel lauaküljel, sest vastasel korral 
heidab Sarah’ kirjutav/joonistav käsi kirjutatule varju.
Teine ja kolmas viga. Kuna Sarah’ paber paikneb otse (teine viga) ja sulepea ots ei osuta tema küünarnuki 
poole (kolmas viga), määrib tema kui vasakukäeline kirjutatud teksti. Ühtlasi ta varjab seda. Need on kaks 
peamist põhjust, miks vasakukäelised lapsed võtavad koolis iseäranis täitesulepea kasutamisel üpris kiiresti 
omaks sulepea väga krampliku „konksuga” hoidmise ülaltpoolt.
Neljas viga. Riiulid jäävad Sarah’st paremale, mis tähendab seda, et tal on ebamugav vasaku käega nendeni 
küündida.
Viies viga. Kraanaga mängiv James on vasaku käe peaaegu teistpidi käänanud, et hoovani ulatuda. Selline 
hoob sobib üksnes paremakäelistele lastele. Vasakukäeline laps on sunnitud kasutama oma nõrgemat paremat 
kätt või keerama hooba eestpoolt, takistades sellega kraanakonksu ja koorma liikumist.

2.  Sarah ja James on mõlemad vasakukäelised.

3.  Nii parema- kui ka vasakukäelisi lapsi puudutav viga. Sarah on asetanud paberilehe keha keskjoonest liiga palju 
paremale poole, see aga muudab kirjutamise ja joonistamise ebamugavaks ning vasakul käel ei ole piisavalt 
palju liikumisruumi.
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4. peatükk
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Kuidas laps kirjutama õpib, milliseid oskusi ta selle jaoks vajab, milline kirjutama õpetamise meetod on õige, 
milliseid teadusavastusi tuleb selle juures arvesse võtta, millist praktilist abi on võimalik talle pakkuda ja kuidas 
tuleb kohelda vasakukäelisi lapsi? Algkooliõpetajatel esineb nendele küsimustele ammendava ja õige vastuse 
leidmisega raskusi.

Seetõttu kujutavad põhiteadmiste omandamine, laste oskuste tundmaõppimine ja teooria klassiruumi 
tingimustega kohandamine endast iseäranis tõsist väljakutset. Sama tähtis on tõhus koostöö lapsevanematega. 
Vanemad vajavad ülevaadet sellest, kuidas kool toimib, ja praktilist abi oma kirjutama õppivatele lastele aruka 
toetuse tagamisel.
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millelt... millele...

avar (laiem)
lihtne
aeglane
kiire/rütmiline

kitsas (peenem)
keeruline
kiire
rütmiliselt automaatne

Et paremini mõista, milline on see lähtekoht, millelt 
alustades kirjutama õpitakse, on tähtis teada, kuidas 
arenevad välja peenemad motoorsed võimed. Motoorika 
arengu põhiprintsiibid on lihtsustatud kujul esitatud kõrval 
olevas tabelis:
 
Ka millegi haaramise ja käes hoidmise võimed arenevad lapsel üksikute sammude kaupa. Ebalemine, arengu-
sammude korrapäratus või nende vahelejäämine võivad muuta hilisema kirjutama õppimise märksa raskemaks.
 

Tänapäeval valitseb kodudes laste motoorsete võimete ja oskuste toetamiseks vajalike tingimuste seisukohalt väga 
erinev olukord. Paljud perekonnad leiavad küll aega koos lastega mängida, joonistada ja käsitööd teha ning neile 
ette lugeda, teiste perekondade aeg on aga väga mitmesugustel põhjustel piiratud. Mõnel koolieelikul on juba 
niigi tihe päevaplaan. Sellised teabeedastusvahendid nagu televisioon ja arvuti on tänapäeval lahutamatu osa 
isegi väga noorte laste elus. See kärbib harjutamiseks jäävat aega. Aja ja tähelepanu erinev jaotamine hariduse ja 
muude tegevuste vahel võib olla tingitud ka erinevast kultuuritaustast.

Paljud pealtnäha tähtsusetud igapäevatoimingud on kadumas. Koolieelikuid panevad ikka veel sageli riidesse 
nende vanemad, kes nööbivad kinni jaki, veavad kokku tõmbluku, seavad pähe mütsi ja tõmbavad kätte kindad, 
jalanõud aga on tänapäeval peaaegu alati takjakinnisega. Selle tagajärjed on selged – vaevalt et mõni koolieelik 
oskab veel endale lipsu ette siduda. Vähe on selliseid lapsi, kellel lastakse nuga kasutada või ise võid leivale 
määrida, ning korralikult noa ja kahvliga süüa nad ka enamasti ei oska. Lastel lubatakse üksnes harva toidu 
valmistamisel ning toiduainete koorimisel ja tükeldamisel abiks olla. Ja kui paljudel lastel on praegu veel võimalus 
töötoas tööriistu järele proovida? Üha rohkem kolme-nelja aasta vanuseid lapsi pole kordagi kääre käes hoidnud.

Järjest haruldasemaks muutuvad sellised koolieelikud, kes oskavad sulepead korralikult ja pingevabalt käes hoida. 
Kui lapsed hakkavad joonistama või midagi kriipseldama, pööravad vanemad üksnes harva tähelepanu sellele, kas 
nad hoiavad sulepead hästi käes, või julgustavad lapsi seda õigesti kasutama. Ja ometigi on tänapäeval olemas 
palju niisuguseid kirjutusvahendeid (näiteks STABILO Trio Scribbi), mis on ergonoomika põhimõtetest lähtudes 
arendatud välja spetsiaalselt lapsekäe jaoks. Üsna sageli ei tea ka vanemad ise, kuidas tuleb sulepead õigesti käes 
hoida, ja demonstreerivad ebaõiget hoiakut, mida lapsed enamasti ka jäljendavad. Paljud vanemad ei tea, kas 
nende sõime- või isegi lasteaiaealine laps kasutab paremat või vasakut kätt. Nad ei oska aru saada, kui tähtis see 
on.
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Suurem osa kooliteed alustavatest lastest on käinud lasteaias. Seal tuleks neid sõltuvalt lasteaia sisustusest, 
asukohast ja ümbruskonnast ergutada tegelema väga mitmesuguste asjadega. Lasteaiale esitatavad nõudmised 
on väga kõrged. Järjest enam pööratakse seal tähelepanu laste intellektuaalsete võimete arendamisele ja nende 
kooliõpinguteks ette valmistamisele. Kuid muud oskused ning motoorsed põhioskused ja -võimed jäävad samal 
ajal üha enam tagaplaanile. 

Koolieelsete lasteasutuste kasvatajad näevad üha enam, et lastel puudub praktiliste toimingute iseseisva 
sooritamise oskus. Laste nii avaramate kui ka kitsamate (peente) motoorsete võimete areng on väga erineva 
tasemega ja tihtipeale ka ebapiisav, kusjuures niisuguse tähelepanekuga on päri ka pediaatrid, võimlemisõpetajad 
ja treenerid. Kasvatajatöös ei mõisteta sugugi mitte alati täiel määral, kui olulised on peenemad motoorsed 
võimed kirjutama õppimise lähtealusena. Napib ka teadmisi selle kohta, kui tähtis on võtta arvesse käelisust ja 
sealjuures iseäranis vasakukäelisust.

Kuna kasvatajatele esitatavad nõudmised üha kasvavad, siis võib juhtuda, et neile ei jää oma argitöös lastega 
piisavalt palju aega, et pöörata tähelepanu sellele, kuidas lapsed sulepead hoiavad ja käsi kasutavad. Mõnikord 
hoiavad ka kasvatajad ise sulepead valesti, ilma et sellest teadlikud oleksid. Avatud kontseptsiooni alusel töötavas 
lasteaias saavad lapsed hõlpsasti vältida selliseid ülesandeid, mis on nende meelest rasked või millega nad hästi 
toime ei tule. „Ta mängis pidevalt ehitusklotsidega või jooksis õues ringi. Ta ei kulutanud kunagi kuigi palju aega 
joonistamisele ja asjade valmistamisele,” on tavaline vastus, kui esitatakse küsimus sellise lapse kohta, kellel 
ilmnevad pärast kõigest mõnda koolis veedetud päeva või nädalat probleemid värvimisel, joonistamisel ning 
pliiatsite ja pintslite kasutamisel.

Õpetaja kõige tähtsam ülesanne õppetöö 
alguses on eelkõige õpilasi hoolikalt jälgida, sest 
nende lähtepositsioonid on erinevad. Milline 
on nende arengutase, kus esineb probleeme, 
kas võib täheldada sulepea ebaõiget hoidmist 
ning motoorsete võimete nappust? Selle 
väljaselgitamine on ainus viis aidata lapsi sihipärasel 
ja individualiseeritud viisil.

Kõige esmalt õpivad lapsed koolis kirjutama 
trükitähtedega. Trükitähed koosnevad üksikutest 
põhielementidest, mida tuleb ettevalmistavalt ja ka 
õppimise ajal harjutada. Soovitusi selleks pakuvad 
välja mitmesugused töövihikud, õpikud ja harjutuslehed. Kirjutama õppimise alusmüüri moodustavad intensiivne 
harjutamine, ajutised loobumised joonitud paberi kasutamisest, sõrmede ja randme osavuse treenimine ning õige 
istumisasendi ja sulepea hoidmise viisi rakendamine ja kontrollimine.
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Salmid ja sõrmemängud   
Ühest küljest need toetavad fonoloogilist tajumisvõimet, teisest küljest aga aitavad mängu kaudu sõrmi 
osavamaks muuta.

Orienteerumismängud
Need harjutavad positsioonitaju (üleval, all, ees, taga, kõrval, vasakul, paremal) ning toetavad seega kirjutamis- ja 
lugemissuuna automaatset tuvastamist. Kerge liikumistegevus klassis võib olla näiteks järgmine: „Seiske tooli ette, 
tooli kõrvale, istuge laua alla...” või siis paigutatakse esemeid ümber vastavalt juhtnööridele: „Pange pinal enda 
ette, endast paremale, tõstke pea kohale...” Ruumitaju, orienteerumist, reaktsioone ja koordinatsiooni toetavad 
ning arendavad ka tegevused ja mängud kehalise kasvatuse tundides.

Istumisasendi ja sulepea hoidmise harjutamine
Õige istumisasendi ja sulepea hoidmise viisi näitab ette õpetaja, kes neid ka kontrollib ja parandab. Selle juures 
abiks olevaid harjutusi võib muuhulgas leida peatükist „Kirjutamisliigutused”.

Töötamise suund
See on vaja omandada kiireks ja kindlaks orienteerumiseks nii kirjutamisel kui ka lugemisel ja arvutamisel. „Me 
kirjutame, loeme ja arvutame vasakult paremale ja ülevalt alla.” Töötamise suuna automaatsele rakendamisele 
aitavad kaasa selle sage verbaalne kordamine ja vastavad liigutused (suuna samaaegne demonstreerimine) püsti 
seistes. Kui siinkohal tekib probleeme, võib vihiku või harjutuslehe parema ja vasaku serva märgistada erinevate 
värvidega – näiteks vasaku serva rohelisega ja parema serva punasega. Siis on hea meelde jätta: „Rohelisega mine, 
punasega seisa!”

Näpunäide: „Üleval ja all” on harjutuslehe ja töövihiku suhtes veidi abstraktsed terminid ja 
jäävad paljudele lastele ebaselgeks. Laske neil paberilehte selle ülemisest servast kinni hoides 
vertikaalselt enda ees õhus hoida ja seejärel lauale asetada – nii saab neile selgeks, miks 
kasutatakse mõisteid „üleval” ja „all”.

Tähtede põhielemendid ja liigutuste suund
Kirjutamine koosneb suhteliselt väikese arvu tähtede moodustamisel kasutatavate põhielementide – püstjoonte, 
ristjoonte, põikjoonte, ovaalide, kaarte ja kaareridade loomisest. Silmused ühendavad need tähed seotult 
kulgevaks käekirjaks. Tänapäeval ergutatakse lapsi juba väga varakult ennast kirjalikult väljendama. Pärast 
mõnenädalast kooliskäimist oskavad nad tähestikule tuginedes kirjutada lihtsaid sõnu, lühilauseid ja koguni väikesi 
lookesi. Et lapsi mitte kammitseda, ei pöörata kuigi suurt tähelepanu tähtede õigele kujundamisele, mida polegi 
sellel etapil kuigivõrd üksikasjalikult õpitud. Liigutuste ebaõige suund võib siiski juba vargsi mängu hiilida, mis 
muudab selle hilisema korrigeerimise raskeks.

Just nimelt seepärast tuleb tähtede õppimiseks ette valmistudes ja nende õppimise ajal kirja põhielemendid 
selgesti kätte harjutada. Ühelaadsed liigutused annavad kindlustunde ja suunataju ning omavad tähendust 
hilisema seostatud käekirja õppimise seisukohalt – püstised jooned kirjutatakse alati ülalt alla (see muudab sirgete 
joonte tõmbamise üldjuhul kergemaks).
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 Rõhtjoonte tõmbamine vasakult paremale
 Põik- ja murdjoonte tõmbamine (näiteks A kirjutatakse vasakult alt üles keskele ja sealt alla paremale)
 V ja W murdjooned kirjutatakse ülevalt vasakult keskele alla ja siis üles paremale        
 Ovaale harjutatakse vasakule kallutatud ovaalidena
 Kaari ja kaareridasid harjutatakse suurte liigutustega, sest suuna muutmine valmistab lastele sageli raskusi
 Kaarjad elemendid ja silmused ühendatakse kirjutamisel kuni kolme kaupa rühmadesse

Esialgu harjutavad lapsed kirja üksikuid elemente suurte liigutustega 
õhus, mida saadab rütmiline kõnelemine või kohane muusika. Seejärel 
nad kirjutavad kinnisilmi sõrmega näiteks lauale, naabri seljale jne, siis 
aga võimaluse korral taas lahtiste silmadega joonimata paberile. Paberile 
kirjutades võivad nad katsetada erinevate suuruste ja kirjutusvahenditega.

Liigutuste suunad tähtede ja numbrite kirjutamisel peavad olema kindlaks määratud ja tuleb kontrollida, kas 
neist peetakse kinni. See hoiab ära segaduse seotud käekirjas kirjutamisel ja muudab tähtede ühendamise 
üksteisega hõlpsamaks. Võimaluse korral tuleb vältida erilist täpsust nõudvate kopeerimisharjutuste tegemist. 
Kirjutamisõpikutes ei ole tavaliselt jäetud harjutustele kuigi palju ruumi ning seetõttu on soovitatav kasutada 
täiendavaid harjutusraamatuid või töövihikuid. Õpikute kasutamisel tuleb kanda hoolt selle eest, et kopeeritav täht 
või sõna kirjutataks vasakule või paremale (vasakukäelised!).

Suunavad jooned
Kui lapsel esineb suunavate joontega tõsiseid probleeme, võib kasutada lihtsamat joonestust või jooned ajutiselt 
üldse ära jätta. Joonte kasutamise alguses võivad lapsed tähistada nende vahed värviliste punktidega vasakul 
(vasakukäelised võivad seda teha ka paremal). Vajaduse korral võib värviga tähistada ka kõik suurtähtede jaoks 
määratud jooned ja peaaegu kõik kirjatähtede jooned.

Näiteks:

Konkreetsed probleemid
Silmatorkavalt kohmakad ja tähtede joonistamisel täiesti saamatud lapsed vajavad sihikindlat tähelepanu ja abi. 
Tuleb kohtuda nende vanematega ja mõnel juhul kõnelda (vanemate loal!) ka lasteaiakasvatajaga, et saada parem 
ülevaade nende motoorika arengust, senisest ravist ja sellest, kas on vaja uuesti pöörduda lastearsti poole.

Hoolikalt tuleb jälgida selliseid lapsi, kes vahetavad töötades kätt, kirjutavad oma nime või üksikuid tähti või 
numbreid peegelkirjas või hakkavad ootamatult kirjutama paremalt vasakule. Kui tekivad mingisugusedki 
kahtlused nende käelisuse suhtes, siis peab neid kontrollima eriväljaõppega nõustaja vasakukäelisuse alal, et saada 
selles küsimuses selge vastus.
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Uudsed asjaolud:
 Tuleb demonstreerida ja selgitada tähtede ühendamist
 Erilist tähelepanu on vaja pöörata kirjutamisel peatumise kohtadele. Need teevad eriti suuna muutmisel 

orienteerumise kergemaks ja annavad vasakukäelistele võimaluse kätt koos kirjaga edasi liigutada – peaaegu 
kirjaga „kaasa hüpata” – nii, et see jääb taas lebama kirjutatu alla.

 Esialgu tuleb palju harjutada joonimata või võib-olla ühe keskribaga paberil. 
 Ühesuguste elementidega tähti tuleb harjutada ühiste rühmadena.
 Üldiselt piisab sellest, kui juba õpitud tähed või isegi täheühendid tahvlile kirjutatakse ning demonstreeritakse 

nende üksikute elementide kuju ja järjestust, et õpilased need suurte liigutustega õhku, lauale jne joonistaksid, 
et seejärel tähed vihikusse kirjutada ja harjutada nende kirjutamist esialgu ilma suunavate joonteta.

Kauplustes saadaval olevad kirjutamisõpikud pakuvad abi tähtede ülesehituse ja nende harjutamise järjestuse 
suhtes. Kuid õpikutes jäetakse harjutustele liiga vähe ruumi. Õpik saab seetõttu olla eeskujuks, mille alusel 
jätkatakse harjutamist joonitud või joonimata lehtedega vihikutes.

Mõnes õppekavas keskendutakse seotud käekirja õpetamisele algkooli kolmandas klassis. Et saada vilunud 
kirjutajaks, vajavad lapsed siiski rohkesti aega ja küllaga võimalusi mõtestatud harjutamiseks. Seetõttu oleks 
mõistlik tutvustada lastele seotud käekirja juba esimesel õppeaastal. See jätaks piisavalt palju ruumi intensiivseks 
harjutamiseks. Lõppude lõpuks hakatakse lapselt ju kolmandas klassis nõudma lisaks õigetele kirjutamisvõtetele ka 
hästi läbimõeldud sisu esitamist järgides kõiki õigekirja- ja interpunktsioonireegleid.

Ülemineku sujuvale käekirjale võib hõlpsamaks muuta seotud kursiiv. Selle iseäranis suurtähed meenutavad 
väga trükitähti, tähtede ühendamise põhimõte aga on kõikjal ühesugune. Selge sihtmärgi orienteerumiseks ja 
kirjutamisel peatumiseks pakub välja keskjoon, kus kõik väiketähed algavad ja lõpevad. See lubab tähti „kokku 
lükata” ja üksteisega ühendada.

Ettevalmistavate harjutuste puhul kehtivad samasugused põhimõtted kui trükitähtedega kirjutamisel. Juba 
läbiharjutatud põhielemente – jooni, kaari ja ovaale – kasutatakse ka seotud käekirjas ja nüüd need korratakse 
üle.
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Üldküsimused
 Selgitada välja, millised õpilased klassis on paremakäelised ja millised vasakukäelised.
 Anda vasakukäelistele õpilastele asjakohast toetust ja abi paberi paigutuse, käe paigutuse ja istumisasendi 
suhtes.

 Koostada parema- ja vasakukäeliste naabrite õigesti istuma asetamise plaan.
 Selgitada välja, millised lapsed kannavad prille ja millal nad peavad neid kandma.
 Olla tähelepanek ükskõik milliste nägemishäirete tundemärkide ilmnemise suhtes lastel – probleemid joonte 
tuvastamise ja nende vahel püsimisega viitavad sageli nägemishäirele (pidage selle üle nõu lapsevanematega!).   

 Tähtis! Koolipink peab olema selliste mõõtmetega, et laua taga istuva lapse jalad toetuvad kindlalt põrandale. 
Kuna lapsed alustavad kooliteed järjest nooremana, võib isegi kõige väiksem laud osutuda liiga suureks. 
Kaaluge vajaduse korral võimalust kasutada jalareste.

 Ergutada lapsi oma töökohta arukalt korraldama.
 Näidata ette, kuidas tuleb õigesti istuda ja sulepead hoida, ning kontrollida pidevalt laste asendi õigsust. 
 Kasutada pehmeid grafiit- ja värvilisi pliiatseid ja/või kolmnurkseid pliiatseid – näiteks STABILO move easyergo.
 Anda lastele sageli võimalus vabalt joonistada ja värvida – laste joonistused pakuvad tihtipeale välja 
informatsiooni võimalike probleemide kohta kirjutama õppimisel.

 Uurida seoses kodutöödega tekkinud probleeme – kui lapsed kodutööde tegemist väldivad või sellest lausa 
keelduvad, tuleb igal juhul välja selgitada, milles on niisuguse käitumise põhjus. Sageli kulub lastel koduste 
ülesannete tegemiseks väga palju aega ja vaeva. Üldjuhul ei ole selle põhjuseks mitte lapse tõrksus, vaid pigem 
viitab see mingisugusele probleemile seoses tema visuaalsete ja motoorsete võimetega. Mõnikord on selle taga 
avastamata nägemishäire või siis ebamäärane või ümberõpitud käelisus.

 Hoida silmad lahti selliste laste avastamiseks, kes töötamise käigus käsi vahetavad. Mõnel juhul on soovitatav 
korraldada käelisuse uuring, mille viib läbi eriväljaõppega asjatundja (vasakukäeliste nõustaja).

 Korraldada lastevanemate kogunemine, millel jagatakse teavet kirjutama õppimise kohta.

Lisaks sellele seoses vasakukäelistega
 Vasakukäelised peavad alati istuma oma paremakäelistest naabritest vasakul. 
 Töökoha korraldamisel ei asetata pliiatseid, pinaleid vms vasakule.
 Vasakukäelistele tuleb eraldi ette näidata, millises asendis nad peavad paberit hoidma.
 Võimaluse korral kasutada vasakukäeliste jaoks välja töötatud lauamatte.
 Lisada alati juhised ka vihiku või harjutuslehe paremal poolel.     
 Õpilase vasakukäelisusest tuleb alati informeerida ka teisi õpetajaid ja sealhulgas iseäranis käte kasutamisega 
seotud õppeainete õpetajaid (näiteks tööõpetus, joonistamine ja kehalise kasvatus).

 Paluda lapsevanematel kontrollida paberi asendit ja sulepea hoidmist ka kodus.
 Suurendada vasakukäelistes eneseusaldust, kinnitades neile, et vasakukäelisus on sama normaalne kui 
paremakäelisus. 

 Jälgida hoolikalt, kas kirjutamisel kasutatakse alati vasakut kätt, sest lapsed võivad tahtmatult hakata 
jäljendama paremakäelisi kaasõpilasi.
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Lapsevanemate koosolekutel koolis ja lasteaias tuleks käsitleda alljärgnevaid küsimusi:
 Töökoht kodus
 Valgustus
 Õige istumisasend (näidata pilti või fotot ja rõhutada, et jalad peavad alati kindlalt toetuma põrandale, 

jalarestile või millelegi sellesarnasele)
 Sulepea õige hoidmine (näidata pilti või fotot)
 Vasakukäelised ja nende abistamine
 Näidiste leht suunanooltega varustatud trüki- ja kirjatähtede ning numbritega 
 Kodutöödele hinnangu andmine – vanemad ei tohi töid parandada, ainult õpetajad saavad otsustada, kas töö 

on rahuldav (vanematel on vahel kalduvuseks oma lapse tegevust vääriti hinnata, neid pideva parandamisega 
üle koormata ja võtta neilt igasugune nauding töö tegemisest)

 Kodutöödega seotud probleemidest teatamine

Motoorsete võimete ja kaasnevate peenemate motoorsete 
võimete arengu soodustamine on üks põhiküsimusi nii 
lasteaia ja kooli kui ka lapsevanemate jaoks. Lastevanemate 
koosolekutel lasteaias või koolieelikute kasvatajate 
kohtumistel lapsevanematega tuleks selgitada mitte üksnes 
seda, kui tähtis on kasvatada lapsi iseseisvaks, vaid ka seda, 
kui oluline on praktiliste ülesannete täitmine ning kuivõrd 
asendamatud on laste arengu seisukohalt värvimine, 
joonistamine ja asjade valmistamine. Ei ole võimalik liialdada 
selle tõsiasja rõhutamisega, et sulepea õigesti käes hoidmist 
tuleb harjutada kohe algusest peale ja et iseäranis tähtis on 
sealjuures vanemate panus. Kui mitme aasta vältel on kuni 
automatiseerumiseni sisse juurdunud väärad harjumused, siis on neid koolis raske või lausa võimatu parandada.

Pliiatsi või sulepea õige hoidmise viis tuleb lastele ette näidata niipea, kui nad kirjutusvahendi esimest korda kätte 
võtavad, kusjuures seda tuleb teha leebelt ja ilma sundimata, et nad saaksid õige hoiaku ise välja arendada ja 
omaks võtta. Aga mõnikord peavad täiskasvanud (olgu siis lapsevanemad, õpetajad või lasteaiakasvatajad) ka 
ennast tähelepaneliku pilguga vaatlema ehk vähemalt siis, kui laps neid jälgib, tuleb neil kirjutades või joonistades 
püüda korrigeerida omaenda ebaõigeid võtteid sulepea hoidmisel.

Kui laps ei ole iial joonistanud või värvinud või on seda teinud üksnes haruharva või rahuldub sellega, et 
joonistab kiiresti valmis kõige algelisema pildi (näiteks ilma käte-jalgade, kõrvade ja juusteta inimese), siis tekib 
tal tihti raskusi kujundite ja tähtede äratundmise ja jäljendamisega. Värvides ja joonistades õpivad lapsed ühtlasi 
alateadlikult tundma erinevaid paberiformaate, paberilehe jaotamist nii, et pilt sinna ära mahub, ja paljusid muid 
asju. Nad võivad vabalt, ilma suunavate juhtnöörideta järele proovida mitmesuguseid kirjutamisvahendeid, värve ja 
kujundeid ning avastada, et see valmistab neile suurt naudingut. Nad õpivad mängides vaatama iseennast ja oma 
ümbrust ning neid paberil taaslooma.
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Teavitamiskoosoleku eel lapsevanematele saadetava kutse näidis

Kutse lapsevanemate teavitamiskoosolekule teemal:

Juba koolieelikuna omandab Teie laps kirjutama õppimiseks vajalikud tähtsad motoorsed võimed. Te saate lapse 
edaspidisele edule antud valdkonnas ka kodus kaasa aidata, kui pöörata varakult tähelepanu sellele, kumba kätt 
Teie laps kasutab, ning julgustate teda mängides edasi arendama motoorseid võimeid ja harjutate sulepea õigesti 
käes hoidmist.

Me soovime lapsevanemate koosolekul käsitleda muuhulgas ka alljärgnevaid küsimusi:
 Sulepea pingevaba hoidmine joonistamisel ja kirjutamisel
 Töökoha korraldamine ja õiged kirjutusvahendid
 Selle tähtsus, kumba kätt Teie laps kasutab
 Vasakukäeliste laste ees seisvad raskused ja nende abistamine

Me ootame rõõmuga huvitavat õhtut Teie seltskonnas!

Parimate soovidega ....

Palun andke oma lapse kätte täidetud vastuseosa, mis tuleb tagastada         .

Nimi

 Jah, ma tulen koosolekule   Ei, kahjuks ma ei saa koosolekul osaleda



Lisainfot ergonoomiliste, kuid ka spetsiaalselt parema- või vasakukäelistele mõeldud kirjutusvahendite kohta leiab 
aadressilt www.stabilo.co.ee.
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