


SISUKORD

• Konfliktid tekivad
• Aristoteles
• Jah- ja ei- alad
• Vanemad peaksid selgitama
• Reeglite tähendus
• Lapse pettumus esitab vanemale väljakutse
• Kuigi pettumus on valus …
• Kui olete eri arvamusel
• Kuidas lapsega probleemi üle arutada?
• Laps vajab vanemaid, kes …



Kodu on tihti erinevate soovide võitlusväli. 
Konfliktid sünnivad, kui tegutsemisele on seatud piirid. 

Vanemad peaksid pidama seatud piiridest kinni, 
isegi kui tunded üle keevad.

On oluline, et laps näeks vanemate eeskujul, 
kuidas erimeelsusi konstruktiivselt lahendada.



MOTO

Konstruktiivse tülitsemise oskused on õpitavad.



KONFLIKTID TEKIVAD

• Kui elatakse normaalset elu
• Kui laps tahab eri asju kui vanemad
• Kui vanem seab piire
• Kui mõistetakse üksteist valesti 



ARISTOTELES

Vanema ülesanne on 
taltsutada lapse ihasid/soove.

Kui lasta lapsel konfliktiolukorras otsustada, 
otsustab ta enamasti ihade/soovide põhjal.



JAH- JA EI- ALAD

jah-ala ehk kohustused

Ei-ala ehk keelud



VANEMAD PEAKSID 
SELGITAMA

•  Kust jooksevad turvalise elu piirid
•  Kus on õige ja vale piirid
•  Millised on pere reeglid

– Kohustused kuuluvad reeglite hulka 



REEGLITE TÄHENDUS

• Laps harjub austama vanemate soove, käske ja keelde
• Laps harjub kuuletuma
• Laps õpib mõistma reeglite põhjuseid
• Laps õpi taluma ka ebameeldivaid olukordi
• Laps õpib olulise elutarkuse: 

Elus ei ole kõik alati tore, kuid elu jätkub sellest hoolimata



ARUTELUKÜSIMUS

• Millistes asjades tahad lapsele õpetada selged piirid 
  õige ja vale vahel? 



LAPSE PETTUMUS ESITAB VANEMALE 
VÄLJAKUTSE

• Jääda rahulikuks, kuigi laps raevutseb
• Vältida karjumist ja lapsega pahandamist
• Anda lapse pahameelele aega
• Jääma kindlaks täiskasvanuks, kes on turvaline, kui lapse tunded üle 
keevad



KUIGI PETTUMUS 
ON VALUS…

• Laps õpib
– ühe elu tähtsaimatest oskustest: 
pettumuse talumisvõime
– kogemuse kaudu, 
et pettumuse tunne möödub
– vanema kaasabil ”strateegia”, kuidas 

pettumust taluda
• Laps muutub pettumuste ja ebaõnnestumiste 
 kohtamise kaudu tugevamaks

Osta mulle 
lego!

Tänä ei 
osta, sest said uue 
lego just eelmisel 

nädalal.

Se ei osta mulle 
kunagi mitte 

midagi!



ARUTELUKÜSIMUS

• Tuleta meelde mõni hea kogemus, kui oskasid tulla toime lapse 
pettumusega. Mis olukord see oli?



KUI OLETE ERI ARVAMUSEL

• Kuula tähelepanelikult, mida lapsel on öelda
• Anna ruumi tema tunnetele
• Väljenda, et tahad kuulda lisa
• Kui laps saab väljendada oma tundeid ja mõtteid, on ta rohem 
valmis kuulama ka teiste seisukohti
• Mõnikord leiab laps probleemile ise lahenduse



KUIDAS LAPSEGA PROBLEEMI ÜLE 
ARUTADA?

• Määritlege täpselt käsitletav asi
• Igaüks saab pakkuda lahendusi
• Mitte kellegi mõtteid ei alaväärtustata
• Hinnatakse esitatud ideid
• Valitakse kõige paremini kõlav ettepanek
• Lepitakse kokku, et proovitakse idee toimivust
• Lepitakse kokku, millal hinnatakse lahenduse toimivust



LAPS VAJAB VANEMAD, KES…

• Seisavad paikapandud reeglite taga 
• Taluvad lapse vingumist ja pettumust
• Aktsepteerivad last tema ebaõnnestumistest hoolimata
• Armastavad ka rasket ja palju tähelepanu nõudvat last
• Paluvad andeks, kui ise reegleid rikuvad



KODUNE ÜLESANNE

• Koostage üheskoos Meie pere reeglid 
– Kogu pere ühised reeglid
– Võtke arvesse eri vanuses lapsed



Jumal, anna mulle kannatlikkust, kui 
tekivad konfliktid.

Aita meil perekonnas tekkivate 
erimeelsuste puhul jõuda samale 
poolele.

Anna mulle oskust ja kindlust 
juhatada lapsi nende tülides.
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