Logopeed hindab igal sügisel 3.-7.aastaste laste kõnearengut ning koostab selle alusel kõneravi vajavate laste nimekirja. Abivajajate suure arvu tõttu tuleb koostada ka ootenimekiri. Logopeed tegeleb
eelisjärjekorras koolieelikutega ning lastega, kellel esinevad ulatuslikumad/tõsisemad probleemid.
Logopeedilise sekkumise vajadus edastatakse lapsevanemale kirjalikult.
Logopeedilist tuge vajavad lapsed, kelle


kõnes esinevad vead hääliku- ja/või silbistruktuuris;



sõnavara ja grammatilised oskused ei vasta eakohasele normile;



kõnes mõni häälik puudub või on asendatud teise häälikuga, omandatud on vale hääldusmuster;



kõne ei ole sujuv (kogelus),



kõnest arusaamine on raskendatud,



lugemise ja/või kirjutamise eeloskused ei ole eakohaselt arenenud.

Kuidas saab vanem lapse kõnearengut toetada?


Rääkige lapsega, tundke huvi tema tegevuse vastu.



Vaadake üheskoos raamatuid, jutustage lapsele lugusid ning arutage loetu üle. See arendab
lapse kuulamisoskust.



Lugege liisusalme või laulge laulukesi.



Mängige eakohaseid mänge. Käeline tegevus toetab kõne arengut.



Olge kannatlik, ärge kiirustage last rääkimisel. See on eriti oluline kui Teie lapsel esineb kogelus.

Koostöö lapsevanemaga on väga oluline. Kui Teil on mure, siis võtke kindlasti logopeediga ühendust!

Lugemiseks:
 Eesti Logopeedide Ühingu koduleht www.elu.ee
 M.Hallap, M.Padrik “Lapse kõne arendamine. Praktilisi soovitusi kõnelise suhtlemise
kujundamisel” TÜ Kirjastus 2008.

Kõnearengut toetavad mängud internetis:
 www.frepy.eu
 https://muki.loremipsum.ee
 http://mudila.lastekas.ee/leo-tahekas
 http://logopeedilisedmangud.weebly.com/

Järgnevad harjutused on mõeldud keele ja huulte tugevdamiseks. Harjutusi
tuleks sooritada mänguliselt!

Hobuse kabjaplagin
Keel imetakse suulakke ja lastakse lahti, huuled
on seejuures vaheldumisi naerul-mossis. Kokku
10 naksatust.

Hammaste puhastamine
Lai keel asetatakse ülemistele
hammastele ning liigutatakse
mõlemas suunas. Kokku mõlemas suunas 5 korda.

Keelekomm
Keel liigub vaheldumisi mõlemasse põske. Mõlemas suunas 5 korda.

Klaasipuhastaja
Lai keel tõstetakse ülemistele huultele ning liigutatakse
mõlemas suunas 5 korda.

Kass limpsib piima
Lai keel liigub suust välja ja tagasi sisse. 5 korda sisse ja välja.

Keelekell
Avatud, naerul suu. Keelega puudutatakse vaheldumisi p
aremat ja vasakut suunurka. Mõlemas suunas 5 korda.

Naeratus ja mossitus
Vaheldumisi naeratamine ja mossitamine (torus
huuled). Ihiii-uhuuu. Ehhee-ohhoo. Viu-viu.
Kokku 10 korda.

Laia keelega puhumine
Aseta lai keel suust välja ning puhu sulekest 5-10 korda.

