


SISUKORD

• Värviküllane tundeelu
• Tunne kannab alati sõnumit
• Oled tunnete väljendamise 

eeskuju
• Aita lapsel oma tunded ära 
tunda
• Aita lapsel oma tunded 
sõnastada
• Kuidas õpetada last 
vihatundega hakkama saama
• Kui laps on vihane

• Ütle endale nii
• Juhenda last
• Kui laps on jätkuvalt vihane
• Kui täiskasvanu solvub
• Ole ettenägelik
• Kui täiskasvanu tunded keevad üle
• Eesmärgiks tunnete tasakaal



Värviküllane tundeelu kuulub hea elu juurde. 
Kõik tunded on väärtuslikud ja neid on võimalik õppida 

väljendama. 
Laps vajab tugevate tunnete kohtamisel täiskasvanu abi.



VÄRVIKÜLLANE TUNDEELU

• Vanema ülesanne on tugevdada lähisuhet oma lapsega 
• Laps vajab vanemate tuge oma tunnetega elama õppimiseks
• Tunnete väljendamine eeldab turvalist ja aktsepteerivat õhkkonda 



TUNNE KANNAB ALATI SÕNUMIT

• Kõik tunded on lubatud ja kohased
• Tunded kõnelevad vajaduste ja soovide täitumisest (positiivsed 
tunded) või mitte-täitumisest (negatiivsed tunded) 
• Tunded ei ole õiged või valed, kuid neid võib väljendada õigesti või 
valesti 



OLED TUNNETE VÄLJENDAMISE EESKUJU

Olen niin 
rõõmus, et sa oled juba 

riietunud.

Nüüd olen küll väga 
vihane, et te mu töölaua 

sassi olete ajanud.

Olen pettunud, et me 
hilinesime.

Olen nii rahul, et 
jõudsime täna mitu 
muinasjuttu lugeda.



ARUTELUKÜSIMUS

•  Milliseid tundeid on sinul oma lapsele lihtne väljendada?



AITA LAPSEL OMA TUNDED ÄRA TUNDA

• Positiivsete tunnete eri värvingud: rõõm, vaimustus, õnnelikkus, 
rahulolu, rahu, turvatunne, ühtekuuluvuse tunne 

Kas tunned end nüüd 
turvaliselt, kui 

öövalgus põleb?
Kas oled sellest 

mängust 
innustunud?

Kas oled 
lõpptulemusega 

rahul?



AITA LAPSEL OMA TUNDED ÄRA TUNDA

• Laps vajab täiskasvanu abi oma negatiivsete tunnete, eriti kurbuse, 
igatsuse, hirmu ja viha ära tundmiseks
• Laps ei oska halvale enesetundele nime anda
• Laps võib käituda halvasti, saamata isegi aru, mis teda vaevab

Kas sa oled 
sellepärast kurb, et 
vanaema koer suri?

Kas on hirmutav 
minna uude

rühma?

Kas sa igatsed isa, 
kuna saite koos veeta 
vaid lühikese hetke?



AITA LAPSEL OMA TUNDED 
SÕNASTADA

Sinu arust on 
ebaõiglane, et sa ei 
tohi välja minna.

Oled vaimustuses 
ja õnnelik, et oled 

saanud endale uue 
sõbra.

Oled pettunud, et 
su sõber ei 

tahtnud sinuga 
mängida.

Oled pettunud, 
kuna ei saanud 

poest kommi

Sa oled 
silmnähtavalt 

õnnelik, et 
kukerpall sul nii 
hästi välja tuli.



ARUTELUKÜSIMUSED

• Kuidas tugevdad oma lapse positiivseid tundeid?
• Millised olukorrad tulevad sulle meelde, mil oled rääkinud lapsega 
tunnetest? 



KUIDAS ÕPETADA 
LAST VIHATUNDEGA 
HAKKAMA SAAMA

• Lapse tundeelu suurim probleem 
on vihatundega hakkama saamine. 
Laps vajab vihatunde 
äratundmiseks ja väljendamiseks 
vanema abi
• Õpeta last lahutama teod ja 
tunded

Saan aru, et oled väga 
pahane, kuna ei tohtinud 

minna mängima. Sa tohid 
olla pahane, kuid sa ei tohi 
asju loopida ega oma õde 

lüüa. 
Võid lüüa näiteks diivanit, 
aga mitte inimesi. Ja tule 
siis minu sülle. Armastan 

sind, isegi kui sa oled 
vihane.



POHDINTAKYSYMYKSIÄ

• Mitä vastaat kun leikki-ikäinen kysyy, mistä vauvat tulevat?
• Mitä kerrot alakouluikäiselle tyttöjen ja poikien seurustelusta?
• Entä murrosikäiselle?

KUI LAPS ON VIHANE

• Ole tänulik, kui laps tuleb sinu juurde vihasena ja julgeb väljendada 
oma pahameelt
• Hoidu ise last provotseerimast
• Püsi rahulikuna – seda on võimalik harjutada ja õppida
• Ole nagu rahulikult lainetav meri, mis kannab oma pinnal väikest 
vihamulli, sest sellega osutad, et: 

tunded ei ole ohtlikud
tundeid on lubatud väljendada
tunnete väljendamist on võimalik kontrollida



ÜTLE ENDALE NII

• ”Lapsed on lapsed ja sellepärast käituvad nad nagu lapsed”
• ”Loomulikult on lapse oskus oma vihatundeid väljendada veel 
ebaküps”
• ”Osutades lapsele armastust tema lapsikust käitumisest 
hoolimata, annan talle võimaluse õppida väljendama oma 
tundeid paremini”



JUHENDA LAST

• Väljenda, et mõistad lapse pettumust ja viha
• Õpeta konkreetselt, kuidas tundeid teistele haiget tegemata 
väljendada
• Õpeta mina-sõnumi kasutamist



KUI LAPS ON JÄTKUVALT VIHANE

• Viha taustal võib olla ebakindlus vanema armastusest
• Kui laps ei tunne end armastatuna, on tal raske negatiivsetest 
tunnetest üle saada



ARUTELUKÜSIMUS

• Kuidas laps aru saaks, et vanemad/õpetajad/vanavanemad teda 
armastavad?



KUI TÄISKASVANU SOLVUB 

Väljenda oma tundeid mina-sõnumit kasutades, 
et laps mõistaks, milliseid tundeid tema 
käitumine sinus tekitab.

Sain pahaseks, kui 
sa mulle halvasti 

ütlesid.

Mind ärritab, kui sa 
oma mänguasjad 
vedelema jätad.

Olen 
vihane, kuna 

võtsid minu asju 
luba küsimata.

Olen tujust ära, sest 
pidin sinu järele ootama.

Olen väsinud, kuna oleme täna nii 
palju tülitsenud.



OLE ETTENÄGELIK

• Mõtle, millise eeskuju tahad anda negatiivsete tunnete 
käsitlemisest
• Tugevda end ettekujutlusega iseendast kindla, kuid leebena
• Hoolitse enda eest, sest väsinuna on raske oma tundeid kontrollida



KUI TÄISKASVANU 
TUNDED KEEVAD ÜLE…

... ja sa käitud sobimatult:
• Palu lapse käest vabandust
• Sellega annad lapsele eeskuju sellest, 
et väiksed nääklemised lahendatakse 
ja võite jälle uuelt lehelt alustada



EESMÄRGIKS TUNNETE TASAKAAL 

• Lapsele on positiivsete ja negatiivsete tunnete tasakaal oluline
• Kui laps saab pettumuse ja muude negatiivsete tunnetega 
hakkama, on ta tugevam uute probleemide esilekerkides, mis elus 
paratamatult ette tulevad



Jumal, aitäh tunnete eest, mis 
muudavad elu nii mitmel viisil 
rikkamaks. 

Aita minul üksi ja koos lapsega 
silmitsi seista ka nende tunnetega, 
mida on raske käsitleda.
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