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Sama käitumine, erinevad põhjused

• Töömälu võimekus on 
arenemisjärgus


• Pidurdusprotsessid 
veavad alt


• Ei saa mõttest aru

• Harjutab kehtestamist

• Saab kaaslastelt 

tähelepanu

Korralduste 
ignoreerimine
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Sama põhjus, erinev käitumine

• Ei suuda vahetut hüve 
kaugema kasu nimel 
edasi lükata


• Tähelepanu hajub

• Reageerib impulsiivselt

• Loobub kergesti

• …

Arenemisjärgus 
enesekontrollivõime
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Mis täiskasvanule 
elementaarne, saab lapsele 

kättesaadavaks  
arengu käigus
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EMOTSIONAALNE (kuum) AJU

Limbiline süsteem
• Ürgne

• Tundlik ohtude ja hüvede suhtes - 
kiirelt reageeriv

• Automaatne, kõikehõlmav

• “Füüsiliselt tuntav”

• Raskesti reguleeritav

• Seosed talletuvad tugevasti

NB! Domineerib eriti pingelistes 
olukordades, hirmu, viha, erutuse, ka 
väsimuse korral 

• Teismelistel torm limbilises süsteemis

• Teismelised tundlikud eelkõige positiivse kinnituse, vähem karistuse suhtes 
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RATSIONAALNE (jahe) AJU

• Nõuab pingutust
• Edu = vahetu tagasiside, 

järjekindel suunamine, 
rutiinid, psühholoogiline 
turvatunne

• Arenguliselt uus

• Aeglane 

• Vastutab kõrgema taseme 
ülesannete lahendamise eest: 

• Tähelepanu suunamine
• Ümberlülitumine
• Keskendumine ja püsimine
• Pidurdamine
• Planeerimine
• Probleemide lahendamine
• Loov mõtlemine, uued ideed
• Naljasoon
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EDU VÕTI

Kuum ajuJahe aju
prefrontaalkorteks limbiline süsteem

KIIREAEGLANE

Kasulike seoste loomine ja kinnistamine
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Eeskuju 
Harjutamine 
Tagasiside
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Nipid ja taktikad
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Motiveeriva õhkkonna 
eeltingimused, soodustajad
• Madal stressifoon, turvatunne 

• Märka ja ole kohal 
• Ole enesekindel ja vaba, julge sõnastada oma emotsioone 
• Julgusta vs häbista 
• Kinnita pingutust 

• Selged ootused (miks midagi teeme?) + tagasiside 
• Huvi utsitamine, pingutus kui nauding 

• Väikesed sammud 
• Mängulised võtted 
• Müra miinimumini 
• Füüsiline vorm (uni, toitumine)
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• tunnusta last pingutuse eest 

• ole võimalikult konkreetne

• märka ja kinnita positiivset muutust - ka väikest

• katkesta keelamise ahel ja leia “probleemse” lapse juures positiivseid 

momente 

• tunnusta nii individuaalselt kui teiste ees (kõiki) 


NB! Ettevaatust “tublitamisega”


OHUD 
‣ Hea käitumise mittemärkamine – ei tee välja, ei kiida, ei pane tähele  

Hea käitumine ei tasu lapsele ära ja hakkab vähenema 

‣ Reageerimine ainult probleemsele käitumisele - riidlemine, karjumine, ähvardamine, kritiseerimine 

Tulemuseks vastupanu, endassesulgumine


‣ Perfektse lapse lõks – nõutakse liiga palju 

Tulemuseks konfliktid, frustratsioon 

Kinnitamine ehk 
ootuspärasest väljategemine
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Jahuta olevikku,  
soojenda tulevikku

Eesmärk silme ette,
ahvatlevaks

Kiusatused/
ebamugavused 

kaugele, ebaoluliseks
* tähelepanu kasulikule 
* lühikesed tähtajad 
* kiire tagasiside
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Tahan vs pean

• “Tahan” ärgitab ja hoiab sisemist motivatsiooni
• Keelud-käsud tekitavad trotsi 
• Ülalt alla sõnum ei soosi vastutuse võtmist

Anna lastele/noortele mõtteviis kätte!
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Teadveloleku harjutamine

• Häälestumiseks (nt trenni, võistluse alguses)


• Rahunemiseks (teadlik pausi võtmine)


• Tähelepanu teadliku suunamise harjutamiseks

Helide 
uurimine 

Keha-
teadlikkus 

Hingamise 
jälgimine

Vaatlemine Kommi-
harjutus
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ÜKS 
isiklik eesmärk 

täna 

Treening

Tagasiside
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Closing

Positiivne 

emotsioon

Kinnistumine Kasulik rutiin
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