


SISUKORD

• Hoolitsemine väljendab armastust
• Teeme kodutöid!
• Vastutustundlikuks kasvamine
• Toetav vanem
•”Teeks midagi üheskoos”
• Mida meie pere teeb?
• Lapse oskused
• Tähtsad küsimused
• Ühine aeg
• Statistika
• Teod sünnivad meie valikutest



Lapsed jälgivad vanemaid ja võtavad nende käitumisest eeskuju.
Üheskoos tegutsemine, naljatlemine ja ühine aeg  toovad ellu rõõmu ja 

tugevdavad ühtekuuluvustunnet. 
Eri tegevuste proovimine aitab lapsel avastada oma anded.



HOOLITSEMINE VÄLJENDAB 
ARMASTUST 

• Lapse põhivajaduste eest hoolitsemine väljendab armastust
• Nutt on beebi esimene keel, millega ta väljendab oma vajadusi
• Nutule reageerimine loob aluse lapse baasturvalisuse tundele 
• Vanemad harjuvad ”lugema” lapse vajadusi



TEEME KODUTÖID!

• Laps naudib vanemaga koos tegutsemisest
• Asjade üheskoos ette võtmine tugevdab 
lapse ja vanema vahelist suhet



TEEME KODUTÖID!

• Kaasa last päris töödesse, sest selle läbi laps…
– kogeb, et ta on oluline
– õpib uusi oskusi
– saab esimesed positiivsed kogemused kodutööde tegemisest



Kyllä-alue eli velvollisuudet

Ei-alue eli kiellot

VASTUTUSTUNDLIKUKS KASVAMINE

• Kooliealisele lapsele võib anda iseseisvaid väikseid ülesandeid
• Saadud ülesannetega toime tulemine tugevdab lapse usaldust 
iseenese vastu ja kinnitab, et ta saab hakkama
• Laps harjub võtma vastutust, isegi kui see ei ole alati mugav



TOETAV VANEM

• Laps tegutseb lapse kombel ja vajab ülesannete sooritamisel 
järelvalvet
• Vahel on targem teha lapse ülesanne üheskoos, nt kui laps on 
väsinud
• Kuigi laps võib kodutöödes kaasa aidata, kuulub põhivastutus kodu 
eest siiski vanemale
• Laps ei pea kõigega liiga vara üksi hakkama saama



ARUTELUKÜSIMUSED

• Milliseid kodutöid teed koos oma lapsega?
• Kuidas oled leidnud tasakaalu lapse tegemistel silma peal hoidmise 
ja liigse muretsemise vahel?



”TEEKS MIDAGI ÜHESKOOS”

• Uurimuste kohaselt küsivad lapsed vanematelt kõige rohkem: 
”Teeks midagi üheskoos”

• Ühine tegutsemine ühendab ja loob ühiseid mälestusi 
• Ühised toredad hetked loovad positiivset õhkkonda
• Koos toimimine loob perekonna



MIDA MEIE PERE TEEB?

• Millal oli meil viimati üheskoos lõbus?
• Mida võiks laps tulevikus rääkida meie pere 
ühistest ettevõtmistest? 
• Mil viisil võiksime argipäeva ühiseid hetki lisada? 



LAPSE OSKUSED

• On oluline, et laps saaks proovida erinevate asjade tegemist
• Laps teeb meelsasti seda, milles ta on osav
• Vanem teeb samuti lapsega seda, milles ta on osav ja mida ta 
naudib
• Laps on mingites asjades vanemast oskuslikum
• Laps võib huvituda asjadest, mis äratavad vanemas vastakaid või 
isegi negatiivseid tundeid (nt poks)



TÄHTSAD KÜSIMUSED

• Milline oskus valmistab sinu lapsele raskusi, kuid oleks 
oluline omandada?
• Milles sinu laps osav on? 
• Milliste asjade tegemist ta naudib?
• Millest ta õnnestumise kogemusi saab? 
• Kas on mõni selline asi, mis sinu last huvitab, kuid mis 
kumbagi vanemat ei huvita?
• Kuidas saad edendada lapse osavust asjades, mis teda 
huvitavad ja mille tegemisest ta naudib?



ÜHINE AEG

• Ühine aeg on hea vanem-lapse suhte kujunemise aluseks
• Laps vajab pikka ja rahulikku lapsepõlve ning vanema 
ligiolekut, et kasvada vastutustundlikuks täiskasvanuks 
• Vanema käsi lapse käes on sada korda väärtuslikum kui 
arvutihiir, telekapult või mobiil
• Vanema julgustav pilk püsib lapse meeles kogu elu



STATISTIKA

• Soome vanem kohtub oma kooliealise lapsega keskmiselt 4 minutiks 
päeva jooksul 
• 10–13 -aastased lapsed vestlevad pereliikmetega umber 7 
minutit ööpäeva jooksul



TEOD SÜNNIVAD MEIE VALIKUTEST

• Kuidas leida tasakaal tähtsate asjade vahel? 
Töö – pere
Oma vajadused – lapse vajadused
Oma vaba aeg – lapsega veedetud vaba aeg

• Teod sünnivad meie valikutest ja paljastavad meie väärtused



PALJUD ASJAD, 
MIDA VAJAME, 

VÕIVAD OODATA.

LAPS EI VÕI.

LAPSE NIMI ON ”TÄNA”.



Jumal, aita mul olla osa oma lapse 
elust ja osutada oma armastust tema 
vastu nii argi- kui pidupäevadel. 

Anna meile hetki, mis tugevdaksid 
meie suhet ja kogemusi, mille läbi 
võiksime lähedasemaks kasvada.
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