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SEC4VET– Sotsiaalsete-emotsionaalsete oskuste 
arendamine kutseõppes erivajadustega noortele 
  
Instrument 3 

Sissejuhatus 

 

Eesmärk 

3. töövahend toetab ja arendab kutseõppes ja kutsealases täiendkoolituses 

osalevate õpilaste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Töövahend hõlmab: 

 72 harjutust, mis aitavad edendada kognitiivsete häiretega noorte 

sotsiaal-emotsionaalseid oskusi kutseõppes ja kutsealases 

täiendkoolituses; 

 selgitusi ja juhised spetsialistidele harjutuse kasutamiseks; 

 Harjutuste loetelu; 

 Harjutuse vormi, mida saab kasutada uute sotsiaal-emotsionaalseid 

oskusi arendavate harjutuste välja töötamiseks. 

 

3. töövahend on projekti teiste töövahenditega tihedalt seotud. Näiteks on 

1. töövahend (hindamisvahend) vajalik, et määrata kognitiivsete häiretega 

noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste taset. See aitab välja selgitada, 

milliste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisele tuleks pöörata rohkem 

tähelepanu. Siis saab valida sobivad harjutused just nende oskuste 

arendamiseks. 3. töövahend sobitub teiste töövahenditega, kuid seda saab 

kasutada ka iseseisvana. 

 

Sageli ei pöörata kutseõppes ega kutsealases täiendkoolituses sotsiaal-

emotsionaalsetele oskustele ega nende arendamisele tähelepanu. Paljudel 

juhtudel aga ei võeta praktikante pärast katseaja lõppu tööle mitte praktiliste, 

vaid just sotsiaal-emotsionaalsete oskuste puudulikkuse tõttu. 3. 

töövahendisse on koondatud mitme Euroopa kutseõppe ja -rehabilitatsiooni 

valdkonna asutuse kogemused ja teadmised, mis on saadud kognitiivsete 

häiretega noortega töötamisel. Nende põhjal on loodud harjutused sotsiaal-

emotsionaalsete oskuste arendamiseks. Paljud harjutused võivad olla 

õpetajatele ja spetsialistidele juba tuttavad, kuid teoreetiline raamistik ja 

aruteluteemad annavad neile lisaväärtuse. Harjutused on paindlikud ning neid 

on kindlasti rohkem, kui siia kogumikku mahub. Kogumiku eesmärk on 

tutvustada üht võimalust, kuidas sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut 

toetada. Loodetavasti saab seda tulevikus edasi arendada. Lisatud on ka 

harjutuse vorm, mida saavad spetsialistid üle Euroopa kasutada selleks, et 

märkida üles enda harjutused, et need siia kogumikku kaasata. 
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Sihtgrupp 

Peamine sihtgrupp on kognitiivsete häiretega (nt õpiraskuste, kerge 

kognitiivse häire, kerge intellektipuudega) noored (vanuses 16–25), kes õpivad 

kutseõppes, plaanivad kutseõppesse astuda või valmistuvad avatud tööturule 

sisenemiseks. Peale kognitiivsete probleemide võib selle rühma liikmetel 

esineda rohkem ka vaimse tervise probleeme (nt meeleoluhäireid), mistõttu 

võivad nad olla emotsionaalselt haavatavamad, õrnemad ja tundlikumad. 

Harjutuste koostamisel arvestati nende piirangutega. Tegelikult on sotsiaal-

emotsionaalsete oskuste arendamine ja need harjutused kasulikud kõigile, ka 

vaeguseta ja palju noorematele õpilastele (vaata nt Herpertz, Nezlek ja Schütz 

2020, et saada ülevaade emotsionaalsete oskuste õppest). 

 

Teine sihtgrupp on kutsehariduskoolide õpetajad ja tugispetsialistid, 

kutserehabilitatsiooni professionaalid ning kaasava kutseõppe ja kutsealase 

täiendkoolituse professionaalid. Neile annavad siinsed moodulid teadmisi ja 

töövahendeid, millega toetada sihtgrupi noorukite sotsiaal-emotsionaalsete 

oskuste arendamist. 

 

  



 
 
 

7 
 

Sotsiaal-emotsionaalsed oskused 

Üldiselt tunnistatakse, et sotsiaal-emotsionaalsed oskused on tähtsad pea 

igas olukorras (Schütz ja Koydemir 2018). Need on vajalikud ka igale 

töötajale, sest peale erialateadmiste, hea töökeskkonna ja motiveeritud 

meeskonna määravad just need oskused ettevõtte edu. Selles projektis 

lähtutakse arusaamast, et sotsiaal-emotsionaalsed oskused: 

 mõjutavad suhete kvaliteeti; 

 määravad, kui hästi saame hakkama enda tunnete ning teiste tunnete 

ja vajadustega; 

 määravad, kuidas tajume suhtlusolukordades inimestevahelisi suhteid 

ja kuidas neile reageerime; 

 toetavad tõhusat suhtlust nii töö- kui ka eraelus; 

 on arendatavad; 

 on omavahel tihedalt seotud. 

 

Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste jaotus 

Sotsiaal-emotsionaalsed oskused on jagatud mooduliteks teooria ja 

teadusuuringute põhjal. Harjutused on aga koostatud sihtgrupiga töötavate 

spetsialistide kogemuste põhjal, seega ei ole neil teaduslikku alust. Harjutuste 

sobitamine konkreetsete moodulitega on pigem subjektiivne ning ei ole ainus 

kategoriseerimisvõimalus. Enamik harjutusi hõlmab mingil määral kõiki 

mooduleid, kuid iga harjutuse juurde on märgitud kolm sellega kõige 

tihedamalt seotud moodulit. Lähtume teoreetilisest struktuurist, mis on ka 

hindamisvahendi (1. töövahend) aluseks, ning eristame seega kaheksat 

moodulit: 

 iseenda emotsioonide taju; 

 teiste emotsioonide taju; 

 iseenda emotsioonide regulatsioon; 

 teiste emotsioonide regulatsioon; 

 empaatia; 

 empaatiline käitumine; 

 sotsiaalsete normide mõistmine; 

 sotsiaalsete normide järgimine. 

 

 

Moodulite kirjeldus 

 

Iseenda emotsioonide taju hõlmab: 

 enda emotsioonide mõistmist eri olukordades; 

 võimet enda emotsioone määratleda ja eristada; 

 võimet tunda ära eri emotsioone oma kehas (nt kurbus kui 

rõhumistunne rinnus ja kõhus, rõõm kui olemise kergus). 
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Teiste emotsioonide taju hõlmab: 

 võimet tuvastada teiste emotsioone näoilme järgi; 

 võimet tuvastada teiste emotsioone olukorra ja konteksti põhjal; 

 võimet tunda ära ebasiirad tundeavaldused. 

 

Iseenda emotsioonide regulatsioon hõlmab: 

 võimet enda emotsioone muuta või parandada; 

 teadmisi, kuidas ennast aidata; 

 oskust tegeleda negatiivsete emotsioonidega elutervelt ning ühiskonnas 

vastuvõetaval moel. 

 

Teiste emotsioonide regulatsioon hõlmab: 

 võimet muuta teiste tundeid, muutes sobilikult olukorda; 

 võimet muuta teiste tundeid, reageerides nende vajadustele. 

 

Empaatia hõlmab: 

 võimet teiste tundeid tundelise mõtlemise tasandil taasluua; 

 võimet kogeda teiste inimeste tundeid, pannes end mõttes nende 

olukorda. 

 

Empaatiline käitumine hõlmab: 

 võimet rakendada kognitiivset empaatiat oma käitumises, et käituda 

kaastundlikult; 

 võimet rakendada emotsionaalset empaatiat oma käitumises, et käituda 

kaastundlikult. 

 

Sotsiaalsete normide mõistmine hõlmab: 

 võimet mõista ühiskonnas kujunenud norme; 

 võimet nende väärtuste ja ideaalidega moraalsel tasandil suhestuda; 

 võimet mõista nende normide ja reeglite tähtsust ning et neid peavad 

järgima kõik, ka mina ise; 

 mõistmist, et inimene on ühiskonna liige, mis kujundab mingil määral 

tema norme ja vastupidi. 

 

Sotsiaalsete normide järgimine hõlmab: 

 oskust luua ja hoida enda ja teiste jaoks positiivseid suhteid; 

 oskust tunda ära ebaterve suhe; 

 teadmisi, kuidas selline suhe vajadusel katkestada. 
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Harjutuse vorm 

Harjutuste juures on juhised, kuidas sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 

arendamiseks mõeldud harjutusi sooritada. Iga harjutuse juurde on märgitud 

ka kolm sellega seotud sotsiaal-emotsionaalsete oskuste moodulit, millest 

olulisim on paksus kirjas. Harjutuse alguses on kirjeldus, mis annab ülevaate 

harjutusest. Sellele järgneb lühikirjeldus oodatavatest tulemustest. 

 

Tegevuste osas kirjeldatakse harjutuse kulgu ja antakse selged juhised, 

kuidas harjutust teha. Tegevuste osa jaguneb omakorda kolmeks: mõtete 

koondamine, teostamine ning järeldus ja kokkuvõte. Nii valitud teema 

tutvustamine, eneseanalüüs kui ka järelduste tegemine pärast harjutuse lõppu 

on väga tähtsad. Selleks on antud abistavad küsimused ja tähelepanekud. 

Harjutuse käigus ei pea vastama kõigile küsimustele. Küsimusi kohandades 

saab muuta harjutuse fookust. 

 

Samuti on kirjas harjutuse eeldatav kestus ja soovituslik osalejate arv, kuid 

neist ei pea tingimata kinni pidama. Kestus oleneb nii osalejate arvust 

(enamasti on harjutuse juures kirjas suurim soovituslik osalejate arv) kui ka 

nende kognitiivsetest võimetest ja aktiivsusest harjutuste sooritamise ajal. 

Enamik harjutusi on mõeldud rühmale (sest suhtlusoskusi on parim harjutada 

rühmas), kuid mõni sobib ka vaid ühele osalejale (sel juhul on see harjutuse 

vastavas või kogemuste ja soovituste alaosas kirjas). 

 

Kirjeldatakse ka harjutuse sooritamiseks sobivat keskkonda. Enamikku 

harjutusi saab teha tavalises klassis, kuid mõne jaoks on vaja rohkem ruumi 

(nt spordisaal). Eeldatavasti on igas klassiruumis lauad ja toolid, paber-, 

marker- või kriiditahvel, projektori ja kõlarite kasutamise võimalus ning paber, 

vildikad, pliiatsid jms. Paljude harjutuste sooritamiseks on vaja lisavahendeid. 

Sel juhul on need kirjelduse vastavas alaosas loetletud. Mitme harjutuse jaoks 

on vaja ka lisasid ehk töölehti või lisamaterjale. Kui harjutuse allikad on 

teada, on ka need kirjas, kuid enamasti need teada ei ole. 

 

Iga harjutuse juurde on lisatud juhendajate kogemused ja soovitused. 

Harjutusi võivad kasutada kõik teise sihtgrupi spetsialistid, kuid mõnel juhul on 

soovitustes kirjas, millistest lisateadmistest oleks kasu. Samuti tuleb arvestada 

kultuurierinevustega. 
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Juhendaja ülesanne ja meetodid 

Juhendajal ei pea olema eriväljaõpet. Enamik harjutusi on mõeldud 

kasutamiseks kõigile kutsehariduskoolide õpetajatele ja tugispetsialistidele. 

Mõne harjutuse puhul on siiski kasu näiteks eripedagoogi, psühholoogi, kunsti- 

või muusikaterapeudi vms teadmistest. Sel juhul on see harjutuse juures 

kogemuste ja soovituste alaosas kirjas. Tavaliselt piisab ühest juhendajast, 

kuid mõnd harjutust on parem teha kahe juhendajaga. Teine juhendaja saab 

tuua näiteid ja aidata osalejaid, kes seda vajavad. 

 

Harjutuste tegemisel peab juhendaja leidma parima viisi asjade selgitamiseks 

ja osalejatega suhtlemiseks, arvestades nende kognitiivseid ja 

emotsionaalseid võimeid. Harjutusi võib muuta ja see on isegi soovituslik, sest 

iga spetsialist paneb tõenäoliselt rõhku harjutuse eri tahule, lähtudes oma 

erialateadmistest. Kui võimalik, tasub ettevaatlikult katsetada eri variante ja 

olla loominguline. Juhendaja võib kasutada eri meetodeid ning tema ülesanne 

on olla alati paindlik ja loominguline, näiteks mõeldes järgmistele küsimustele: 

 kuidas jagada osalejad paaridesse, kuidas valida vabatahtlikke (nt 

arvestades, kes on omavahel sobivad paarilised); 

 kuidas edastada teavet (nt loengud, PowerPointi esitlused, 

ajurünnakud, tahvlile märksõnade ja mõtete kirjutamine); 

 kuidas osalejaid rohkem kaasata (nt anda neile ülesandeid, nagu 

tahvlile kirjutamine, töölehtede jagamine, ruumi ettevalmistamine); 

 kuidas julgustada ja motiveerida osalejaid harjutusest aktiivselt osa 

võtma; 

 kuidas korraldada arutlust (nt rühmades, paarides); 

 kuidas julgustada osalejaid mõtteid ja tundeid jagama (nt näidete 

toomise abil). 

 

Juhendaja ülesanne on harjutuse ajal toimuvat tähelepanelikult jälgida, et 

hiljem seda analüüsida ning teha õigeid järeldusi sündmuste ning jagatud 

tunnete, mõtete ja ideede kohta. Seega peavad juhendajal olema kindlasti 

head sotsiaal-emotsionaalsed oskused (nt kuulamisoskus, empaatiavõime, 

oskus osalejaid emotsionaalselt ja ka teisiti toetada). 

 

Juhendaja peab teadvustama, et harjutusi kasutatakse sageli eri tunnetega 

toimetulemiseks, mistõttu tuleb arvestada, et osalejatel võib tekkida 

vastuolusid nii teiste (nt vaenulikkus, kiusamine) kui ka iseendaga (nt valusad 

mälestused, madal enesehinnang ja endast halvasti rääkimine). Rõhutame, et 

juhendaja peab alati lahendama kõik konfliktid ja tegelema osalejate 

tunnetega, mis harjutuse ajal tekivad. Juhendaja peab olema ettevaatlik ka 

selle suhtes, millist teavet osalejad jagavad. Mõne harjutuse puhul tuleks 

konfidentsiaalsuse tagamiseks enne reeglites kokku leppida. Sageli tuleb 

kasuks, kui juhendaja on osalejatega juba varem tuttav. 
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 Harjutus 0.0 

Harjutuse nimi 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Lühike kirjeldus sellest, mis harjutuse käigus juhtub, mida osalejad teevad ja 

kogevad. (1–2 lauset) 

 

Oodatavad tulemused 

Lühike selgitus harjutuse oodatavate tulemuste kohta – mida osalejad õpivad ja 

kuidas. See osa peaks olema seotud ülalpool valitud moodulitega. (2–3 lauset) 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: nt 4–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus harjutuse teemasse: 
- Siin võivad olla mõned abistavad küsimused teemakohase 

arutelu algatamiseks osalejatega. 
- Samuti võib siia lisada kasulikke fakte ja näiteid teema 

kohta. Juhendaja võib jagada oma kogemust ja paluda 
osalejatel tuua näiteid oma elust. 

- Vajadusel võib siin selgitada spetsiifilisemalt teemasse 
puutuvat (nt millised on aktiivse kuulamise oskused) 

- Jne. 
 

Teostamine 

 Täpsed ja põhjalikud juhised juhendajale, kuidas seda harjutust läbi 
viia nt: 

- Kas osalejad peavad moodustama väiksemad rühmad või 
võtma paaridesse? 

- Kuidas osalejad paiknevad (nt seisavad ringis, istuvad 
ümber suure laua)? 

- Mida osalejad harjutuse jaoks vajavad (nt paberit, pliiatseid, 
Lisa 1)? 

- Kuidas harjutust osalejatele selgitada? 
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- Detailne kirjeldus, mida, kuidas ja mis järjekorras peab 
harjutuses tegema. 

- Millele juhendaja peaks harjutuse käigus tähelepanu 
pöörama? 

- Kuidas vajadusel osalejaid kaasata ja julgustada? 
- Kuidas harjutus lõpetada? 
- Millised on harjutuse võimalikud variatsioonid? 
- Jne. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis selle harjutuse käigus juhtus? 
- Kuidas sulle harjutus meeldis? 
- Mis oli sinu jaoks keeruline? 
- Mis oli sinu jaoks lihtne? 
- Mida sellest õppida võime? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum, vabas õhus või spetsiifilisem 

 

Materjalid ja lisad 

Paber, pliiatsid jne 

Lisa 1: Tööleht 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Kogemused ja soovitused spetsialistidelt, kes on seda harjutust kasutanud. 

 Spetsiifilised piirangud (kui on). 

 

Allikas 

 Harjutuse päritolu (kui on teada) 

 

Koostaja 

Asutuse nimi, riik 
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Lisa 1 (tööleht) 

Tööleht 
 
 
Tööleht välja printimiseks ja osalejatele jagamiseks või lisainfo/materjal 
selle harjutuse kohta (kui on vajalik). 
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3. töövahend 

Harjutuste nimekiri 
 

Harjutused 
Iseenda 

emotsioonide 
taju 

Teiste 
emotsioonide 

taju 

Iseenda 
emotsioonide 
regulatsioon 

Teiste 
emotsioonide 
regulatsioon 

Empaatia 
Empaatiline 
käitumine 

Sotsiaalsete 
normide 

mõistmine 

Sotsiaalsete 
normide 
järgimine 

0.0 Harjutuse vorm                 

1.1 Keha ja emotsioonid* x               

1.2 Emotsioonide termomeeter* x               

1.3 Tunnete tähestik* x x         x   

1.4 Emotsioonide edasiandmine x x         x   

1.5 Näoilmed* x x             

1.6 Pokkerinägu x x x           

1.7 Ausambad x x x           

1.8 Pilk x   x   x       

1.9 Pildid x   x   x       

1.10 Mis mind endast välja viib?* x x x           

2.1 Emotsioonide karussell* x x             

2.2 Tunnete lained x x     x       

2.3 Sõpruse värav x x x           

2.4 Emotsioonide mälumäng x x             

2.5 Emotsioonide pantomiim* x x     x       

2.6 Fotoviktoriin* x x             

3.1 Selge taevas x   x           

3.2 Värviline meeldetuletus x   x           

3.3 Tunnete haldamine* x   x x         

3.4 Õnnelikkuse harjutamine*     x         x 
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Harjutused 
Iseenda 

emotsioonide 
taju 

Teiste 
emotsioonide 

taju 

Iseenda 
emotsioonide 
regulatsioon 

Teiste 
emotsioonide 
regulatsioon 

Empaatia 
Empaatiline 
käitumine 

Sotsiaalsete 
normide 

mõistmine 

Sotsiaalsete 
normide 
järgimine 

3.5 Süda, sidrun käsi     x       x x 

3.6 Musikaalsed toolid     x     x x   

3.7 Kuus küsimust x   x           

3.8 Stressieksperiment* x   x           

3.9 Õhupall x   x           

3.10 Pokkerinäo treenimine x x x           

3.11 Tunnete kujutamine* x   x           

5.1 Kas sina näed, mida mina 
näen? 

        x x   x 

5.2 Andestamine* x x     x       

5.3 Ma meeldin iseendale* x   x   x       

5.4 Ma arvan, et ... on tore, sest       x x     x 

5.5 Kes selle kirjutas?         x   x x 

6.1 Pime usaldus         x x   x 

6.2 Joonistamine     x     x x   

6.3 Vanaema lõngakera x         x   x 

6.4 Ärksalt kümneni           x x x 

6.5 Minu iseloom*     x     x   x 

6.6 Kuidas öelda "ei"?     x     x x   

6.7 Salamissioon           x x   

6.8 Peegel     x     x x   

6.9 Teekond õnnelikkuseni*         x x   x 

6.10 Ettevaatust - hai!         x x   x 

7.1 Kaks õiget, üks vale             x x 

7.2 Aktiivne kuulamine       x   x x   
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Harjutused 
Iseenda 

emotsioonide 
taju 

Teiste 
emotsioonide 

taju 

Iseenda 
emotsioonide 
regulatsioon 

Teiste 
emotsioonide 
regulatsioon 

Empaatia 
Empaatiline 
käitumine 

Sotsiaalsete 
normide 

mõistmine 

Sotsiaalsete 
normide 
järgimine 

7.3 Korteri jagamine*     x     x x   

7.4 Pime ussike     x       x x 

7.5 Isiklik ruum x x         x   

7.6 Lendav informatsioon           x x x 

7.7 Ametlik telefonikõne             x   

7.8 Koridor     x       x x 

7.9 Kuulujutt*             x   

7.10 Kuulmine või kuulamine?*             x   

7.11 Tutvusta mind             x   

7.12 Minu käed           x x   

7.13 Probleemid ja lahendused*           x x x 

7.14 Haamriga mees*     x       x x 

7.15 Juhi või saa juhitud             x x 

7.16 Vestlemine             x x 

7.17 Praktikandi etikett*             x x 

8.1 Tornikell         x x   x 

8.2 Koostöö             x x 

8.3 Viska viis sõbrale         x     x 

8.4 Komplimentide tegemine           x x x 

8.5 Olulised ühendused             x x 

8.6 Minu salajane sõber           x x x 

8.7 Suhete võrgustik*               x 

8.8 Meie lugu muusikas             x x 

8.9 Pantomiim           x x x 

8.10 Positiivsed omadused 
8.11 Ring 

          x x x 

          x x x 

8.12 Me oleme tähed!*         x     x 

8.13 Kuhu ma kuulun?*               x 
* - Harjutused, millel on lisa(d)
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Harjutus 1.1 

Keha ja emotsioonid 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

See harjutus aitab mõista seost meie keha ja emotsioonide vahel ning seda, kus ja 

kuidas emotsioonid kehas tekivad. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad on teadlikumad enda emotsioonide ja nendega kaasnevate kehaliste 

aistingute osas. Nad suudavad nimetada ja analüüsida emotsioone koos kaasnevate 

kehaliste aistingutega. Selgemaks saab seos emotsioonide ja keha vahel. 

Teadvustades tajutavaid muutusi kehas oskavad osalejad paremini enda emotsioone 

eristada ja ette ennustada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–8 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus erinevate emotsioonide ja nendega seotud 
kehaliste aistingute kohta: 

- Milliseid emotsioone sa juba tead? 
- Kuidas sa saad aru, et tunned mingit emotsiooni? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Anna igale osalejale keha tööleht (Lisa 1) ja kirjutusvahendid. 

 Palu igal ühel täita iseseisvalt tööleht: 
- Mõtle erinevatele emotsioonidele, mida sa tead. 
- Kas oled neid viimasel ajal tundnud? Mis seda emotsiooni 

tekitas? (Ära peatu sellel teemal liiga pikalt) 
- Kus ja kuidas sa seda emotsiooni oma kehas tajusid? 
- Osalejad saavad kirjutada või joonistada keha kujutisele 

kasutades erinevaid värve, mustreid jne. 
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Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Individuaalselt: Arutlege kujutatud emotsioonide ja tekkinud mõtete 
üle. Küsi erinevate värvide ja mustrite kohta, ole empaatiline. 

 Grupis: Julgusta avatud arutelu rühmas. Arutlege, mida antud 
teema kohta õppisite ja mida kogesite: 

- Mida märkasid? 
- Kas inimestel on sarnased kogemused? 
- Miks on oluline seostada emotsioone kehaliste 

aistingutega? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Värvipliiatsid, rasvakriidid, värvilised vildikad vms 

Lisa 1: Keha ja emotsioonid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Kui osalejad räägivad väga isiklikest või keerulistest kogemustest, ole reageerides 

ettevaatlik ja empaatiline. Püüa suunata vestlust pigem kehalistele aistingutele 

üldiselt mitte isiklikele kogemustele.  

 Harjutus sobib hästi sisse juhatama emotsioonide teemat. 

 Osalejate jaoks võib olla keeruline kirjeldada kehalisi aistinguid, eriti positiivsete 

emotsioonide puhul. Vajadusel paku osalejatele välja erinevaid aistinguid.  

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Keha ja emotsioonid 

 
Joonista või kirjuta, kus ja millal tunned erinevaid emotsioone oma 
kehas: 

 Rõõm 

 Viha 

 Kurbus 
 

 .............................. 

 .............................. 

 .............................. 
 

 
  



 
 
 

21 
 

Harjutus 1.2 

Emotsioonide termomeeter 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus analüüsivad osalejad enda emotsioonide arenemist ja 

mõjutegureid. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad, kuidas nende emotsioonid (nt viha või mõni muu keeruline 

emotsioon) arenevad ning kuidas ära tunda mõtteid ja käitumismustreid, mis seda 

arengut mõjutavad. Osalejad saavad paremini aru enda emotsioonidest, nende 

kujunemisest ja spetsiifilise käitumise põhjustajatest. Nad teavad, millal tuleks 

emotsiooni kontrollida ja enda käitumist pidurdada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–8 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus kõnealuse (tugeva) emotsiooni (nt viha) kohta: 
- Miks seda emotsiooni meile vaja on? 
- Mis sõnumi see emotsioon sulle saadab? 
- Emotsioon ja käitumine, mis sellest tuleneb (nt viha ja 

vihane käitumine) – mis vahe neil on? 
- Kuidas sa saad oma emotsiooni/käitumist kontrollida? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Jaga kõigile osalejatele töölehed (Lisa 1) ja kirjutusvahendid. 

 Palu igal ühel iseseisvalt täita tööleht: 
- Mõtle olukordadele, kus sa tunned tugevat emotsiooni (nt 

viha). 
- Märgi termomeetrile numbrid 0-10. 
- Milles väljendub kõige väiksem muutus sinu meeleolus, 

mida suudad märgata? Märgi see muutus number 1 juurde. 
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Milline on järgmine muutus, mida tajud? Märgi see number 
2 juurde jne.  

- Kirjelda täpsemalt, mida iga sammu juures tunned (oled 
häiritud, vihane, marus vms). 

- Lisa ka, mida sa sealjuures mõtled (Ma ei suuda ennast 
vaos hoida, ma vihkan teda jne) ja kuidas käitud (karjumine, 
sõimamine, ruumist lahkumine jne) 

- Jne. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutlege individuaalselt või rühmas, mida te üldiselt teada saite: 
- Mis tunne oli oma emotsiooni analüüsida? 
- Mida sa sellest õppisid? 
- Jne.  

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Pastakad ja pliiatsid 

Lisa 1: Emotsiooni termomeeter 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Grupis on antud teemat keerulisem käsitleda. Osadel puhkudel on mõistlikum arutada 

individuaalselt. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Emotsiooni termomeeter  
 
 
Emotsioon: ................................... 
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Harjutus 1.3 

Tunnete tähestik 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutus õpetab osalejatele tunnete tajumist ning väljendamist. Osalejad õpivad 

paremini tundeid ära tundma ning neid kirjeldama, samuti neil vahet tegema. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad oskavad paremini iseenda ja teiste emotsioone kirjeldada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–20 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Kirjuta tähestik tahvlile. 

 Lase osalejatel moodustada väikesed grupid (kuni 3 inimest). 

 Jaga igale grupile paber ja kirjutusvahendid. 
 

Teostamine 

 Esmalt palu osalejatel oma gruppides kirjutada iga tähestiku tähe 
juurde nii palju selle tähega algavaid emotsioone või tundeid 
väljendavaid sõnu, kui nad teavad (võõrtähed võib välja jätta, vt 
Lisa 1). 

 Seejärel võrrelge tulemusi kogu seltskonnaga. Kõik erinevad sõnad 
pannakse tahvlile kirja. Juhendaja kannab hoolt, et kõik välja 
pakutud sõnad saaksid tahvlile kirja. 

 Kui kõik sõnad on tahvlile kirja saanud, tuleb osalejatel neid kas 
kirjeldada või pantomiimina näidata: 

- Kirjutage sõnad väiksematele paberkaartidele ja segage 
kaardid pannes nad lauale sõna allapoole. 

- Osalejad võtavad laualt ükshaaval kaarte ning seletavad või 
pantomiimivad kaardil olevat sõna. Teised osalejad peavad 
samal ajal sõna ära arvama. 
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- Võib esineda olukordi, kus oleks mõistlik lasta osalejatel 
saadud sõna juurde jutustada mõni lugu või tuua elulisi 
näiteid. 

 Arvamine võib toimuda segamini lihtsalt lõbu pärast või võistlusena: 
- Gruppide vahelise võistlusena 
- Igaüks enda eest 
- Kahe grupi vahelise võistlusena: ühe grupi üks liige seletab 

või näitab oma sõna, nt. 5 minuti jooksul, oma grupi 
liikmetele, kes peavad arvama: Iga ära arvatud sõna eest 
saab ühe punkti. Seejärel seletab teine grupp. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutage koos harjutuse tulemusi ning kiida osalejaid tehtu eest. 
 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   35 minutit  

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    45 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Tahvel koos kirjutusvahendiga 

Paberid ja kirjutusvahendid 

Lisa 1: Tunnete tähestik 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Julgusta osalejaid sõnu pakkuma, pööra keerulisemate sõnade puhul tähelepanu ka 

tähendusele- sõnavara rikastamiseks hea harjutus. 

 Osalejatele tavaliselt meeldib see harjutus, kuigi alguses veidi kaheldakse. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Saksamaa 



 
 
 

26 
 

Lisa 1 

Tunnete tähestik 
 
 
Armastav, arglik, austav, argessiivne, altruistlik, ambitsioonikas, abistav 

Banaalne, barbaarne, bravuurne 

C 

Depressiivne, destruktiivne, domineeriv 

Energiline, egoistlik, enesekindel, emotsioonitu, erutunud, ettevaatlik, 

ehmatav 

Fantastiline, fantaseeriv 

Galantne, geniaalne 

Häbelik, hirmunud, häbenev, hämmastunud, hooliv 

Igav, isekas, imetlev, igatsev 

Jälestav, julge, jahmunud 

Kartlik, kade, kuri, kurb, kahetsev, kiindunud, kõhklev 

Lõbus, laisk 

Mõistlik, masendav, mõnulev, murelik 

Närviline, nõrk, nautiv, nukker, neutraalne 

Omakasupüüdlik, omakasupüüdmatu, otsustav 

Põnevil, põlastav, paaniline 

Rõõmus, raevunud, rahulik, rahulolematu, rahulolev, rõõmutu 

Sõbralik, süüdi 

Tüdinenud, tühi, tänulik, tähelepanelik 

Uudishimulik, uimane, uhke 

Vihane, vaimustunud, vaidlev, vastumeelne, vastik, võlutud, vimmas 

Õnnelik, õrn, õudne 

Ärev, ärritunud 

Ö 

Üllatunud, ülbe, üksik 

  



 
 
 

27 
 

Harjutus 1.4 

Emotsioonide edasiandmine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutusega tuvastavad osalejad enda ja teiste emotsioone, jälgides teiste puhul 

nende käitumist, näoilmeid, hääletooni jms. Harjutuse käigus antakse edasi väikest 

palli, millega koos liigub ringi ka kindel emotsioon. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad proovivad väljendada näoilmega eri emotsioone ja neid näoilme järgi ka ära 

tunda. Kuna osalejad proovivad ja kogevad eri emotsioone, aitab see ületada sisemisi 

tõkkeid, mis ei lase (keerulisi) emotsioone väljendada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus emotsioonide ja nende väljendamise kohta: 
- Milliseid emotsioone tead (rõõm, kurbus, viha, hirm jms)? 
- Miks on meil emotsioonid ja milleks on neid vaja? 
- Mida saame emotsioonide abil teada? 
- Kuidas me väljendame emotsioone? 
- Kuidas me väljendame neid näoga? 
- Kuidas me väljendame neid kehaga? 
- Kuidas me väljendame neid käitumisega? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Rühm seisab ringis. 

 Võta väike pall ja selgita osalejatele, et proovite sellist harjutust, kus 
annate koos palliga edasi ka emotsioone. Näita rääkimata ette, 
kuidas harjutus käib (harjutuse ajal ei räägita). 

 Osalejad annavad palli edasi endast paremale, jäljendades ette 
näidatud emotsiooni. Palli antakse edasi seni, kuni kõik osalejad on 
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(tuttavat) tunnet (nt rõõm) jäljendanud ja pall jõuab jälle algusesse. 
Osalejate võimetest lähtudes võib kasutada harjutuse eri variante: 

- lihtsam: tunde füüsiline väljendus + emotsiooni nimetamine 
– „Ma olen ...“ (arendab osalejate emotsionaalset sõnavara); 

- keerulisem: ainult füüsiline väljendus. 

 Seejärel valitakse järgmine tunne (ettevaatlikkus, viha, lõbu, 
kurbus, vastikus, armastus vm) ning antakse seda edasi, kuni ring 
saab täis. Võite harjutust eri tunnetega korrata. 

 Samuti võib proovida harjutust nii, et emotsioon ringi jooksul 
muutub (näiteks muutub kurbus rõõmuks nii, et iga osaleja 
väljendab natuke vähem kurbust kui eelmine). 

 Võib mängida ka nii, et üks osaleja annab palli teisele, väljendades 
näoga mingit tunnet. Ülejäänud osalejad peavad seejärel 
tõlgendama ja ära arvama, mis tunnet ta väljendas. Osalejate 
võimetest lähtudes võib kasutada harjutuse eri variante: 

- lihtsam: kõigepealt proovib rühm ära arvata, mis emotsiooni 
palli andja väljendas, seejärel öeldakse neile õige vastus ja 
seda emotsiooni antakse ringis edasi; 

- keerulisem: kõigepealt annab rühm nähtud emotsiooni ringis 
edasi ning seejärel arutletakse, mis emotsioon see oli, 
millised olid eri tõlgendused, miks seda erinevalt tõlgendati 
jms. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Millist emotsiooni oli lihtne jäljendada ja ära tunda? 
- Millist emotsiooni oli keeruline jäljendada ja ära tunda? 
- Millist emotsiooni jäljendati rühmas erinevalt? 
- Mida me sellest õppisime? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

Materjalid ja lisad 

Väike värviline pallike või muu ese, mida on mugav edasi anda 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 
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Harjutus 1.5 

Näoilmed 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

See harjutus tutvustab põhiemotsioone ja nendega kaasnevaid näoilmeid.  

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad tunnevad ära põhiemotsioonid ja neile vastavad näoväljendused. Nad on 

võimelised eristama ja nimetama kuute põhiemotsiooni. Teadvustades enda ja teiste 

näoilmeid saavad osalejad teadlikumaks emotsioonidest ja nende tekkimise 

põhjustest. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–8 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus erinevatest emotsioonidest ja näoilmetest: 
- Milleks on meil vaja erinevaid emotsioone? 
- Kust emotsioonid pärit on? 
- Mida emotsioonid meile ütlevad? 
- Põhiemotsioonid ja neile vastavad näoilmed on kogu 

maailmas sarnased. 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Jaga kõigile osalejatele paberid ja kirjutusvahendid. 

 Palu osalejatel joonistada paberile erinevate emotsioonide 
näoväljendusi: 

- Mõtle erinevatele emotsioonidele, mida sa tead.  
- Proovi nende emotsioonidega kaasnevaid näoilmeid 

joonistada. 
- Kirjuta iga joonistatud näoväljenduse alla sellele vastav 

emotsioon. 
- Kasutada võib ka eraldi töölehte tühjade nägudega siit: 

https://dabblesandbabbles.com/blank-faces-drawing-page/.  

https://dabblesandbabbles.com/blank-faces-drawing-page/
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 Arutelu rühmas: 
- Kas me kujutasime sarnaseid näoilmeid ja emotsioone? 
- Millised neist on põhiemotsioonid (6)? 
- Jne. 

 Jaga kõigile osalejatele põhiemotsioonide tööleht (Lisa 1) ja palu 
see neil iseseisvalt täita: 

- Piltidel on kujutatud põhiemotsioonidega kaasnevaid 
näoilmeid. 

- Ühenda emotsioonid vastavate näoilmetega. 

 Arutelu rühmas: 
- Mis on õiged vastused? 
- Kuidas sa sellest aru said? 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Individuaalselt: Arutle harjutuse tulemuste ja omandatud teadmiste 
üle. 

 Rühmas: Julgusta avatud arutelu antud teema, tulemuste ja kogetu 
kohta: 

- Mida Sa õppisid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Paberid ja värvipliiatsid, rasvakriidid jms 

Tööleht tühjade nägudega: https://dabblesandbabbles.com/blank-faces-drawing-

page/ 

Lisa 1: Põhiemotsioonid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Pärast nägude joonistamist ja enne neile emotsioonidele nime andmist, lõikasime 

näod eraldi välja ja arutlesime koos rühmaga, millise emotsiooniga on tegemist. 

Tahvlile kirjutasime põhiemotsioonid ja magnetiga lisasime nende juurde sobivad 

näopildid. See võttis umbes 20 minutit, kuid rühmale meeldis ja nad olid aktiivsed 

oma arvamuse avaldamisel. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

 

https://dabblesandbabbles.com/blank-faces-drawing-page/
https://dabblesandbabbles.com/blank-faces-drawing-page/
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Lisa 1 (tööleht) 

Põhiemotsioonid 
 
Piltidel on kujutatud kuue põhiemotsiooni näoväljendusi. Ühenda iga pilt 
õige emotsiooniga. 

 
 
 
RÕÕM    VIHA   KURBUS 
 
HIRM    ÜLLATUS  VASTIKUS 
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Harjutus 1.6 

Pokkerinägu 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus jäljendatakse peegli ees eri emotsioone väljendavaid 

näoilmeid. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad, millised näevad eri emotsioonid välja ja kuidas teised neile 

reageerivad. Nad kogevad, kuidas mõjutab nende näoilme teisi, ning õpivad enda 

emotsioonidega toime tulema. See on emotsioonide regulatsiooni mooduli 

sissejuhatav harjutus. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–8 (paarisarv) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus emotsioonide ja nendega seotud näoilmete 
kohta: 

- Milliseid emotsioone tead (rõõmus, kurb, vihane, hirmunud 
jms)? 

- Milline näoilme neid väljendab? 
- Kas saaksid ette näidata? 
- Miks on selle emotsiooniga seotud näoilme eriline? 
- Kuidas seda teistest emotsioonidest eristada? 
- Jne. 

 Sissejuhatuse ajal võiks juhendaja teha tahvlile märkmeid. 

 Juhendaja võib aidata ka nii, et näitab eri emotsioone väljendavaid 
näoilmeid ette. 

 

Teostamine 
 Osalejad võtavad paaridesse (valides ise paarilise, paarikslugemise 

abil vm). Juhendaja võib paarid ka ise määrata, et panna kokku 
osalejad, kes teineteist täiendavad. 
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 Juhendaja selgitab seejärel, et osalejate ülesanne on proovida teha 
koos paarilisega peegli ees emotsioone väljendavaid näoilmeid. 

 Näoilmeid proovides ja paarilist jälgides kogevad osalejad 
emotsiooni nii ise kui ka paarilise kaudu. Julgusta osalejaid 
proovima eri emotsioone. 

 Jäljendatavad emotsioonid tuleks välja valida enne harjutust või 
annab juhendaja need osalejatele ükshaaval. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Proovige vastata arutelus mõnele järgmistest küsimustest: 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Mis oli lihtne? 
- Mis oli keeruline? 
- Milleks on meil vaja emotsioone väljendavaid näoilmeid? 
- Kuidas sujus koostöö paarilisega? 
- Mida võiks sellest harjutusest õppida? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   5 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Ruum, kus on peeglitega kaetud sein või mitu suurt peeglit 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Juhendaja peaks osalejaid abistama ja motiveerima nii enne harjutust kui ka selle 

ajal. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Harjutus 1.7 

Ausambad 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus kasutavad osalejad näoilmeid ja kehakeelt, et luua 

emotsionaalse teemaga seotud „ausambaid“. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutus näitab, kui mõjuvõimas on mitteverbaalne suhtlus. Osalejad õpivad tundeid 

sõnadeta väljendama ning teiste tundeid märkama ja tuvastama. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–8 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus teemasse: 
- Mida saame oma näo ja kehaga väljendada? 
- Näita ette mõni näoilme või kuidas kasutad kehakeelt. 
- Kas sa märkasid emotsioone, mis kaasnesid tema 

näoilme/kehakeelega? 
- Kas peame inimest teadma, et mõista, mida ta tunneb? 
- Jne. 

 Juhendaja kirjutab paberilipikutele ausammaste teemad (nt valu, 
kangelaslikkus, armastus, vaev, viha, kadedus). 

 

Teostamine 

 Osalejad jagunevad kahte rühma. 

 Üks rühm on ausammaste loojad, nii-öelda materjal. Teine rühm 
peab ära arvama, mida ausammas tähistab. 

 Esimese rühma liikmed tõmbavad ühe lipiku ning moodustavad 
saadud teemaga seotud ausamba. Nende ülesanne on luua 
teemast elav ausammas, kasutades tunnete väljendamiseks keha 
ja nägu. 

 Teine rühm proovib ära arvata, mis teemat ausammas tähistab. 
Töökäiku tuleb analüüsida ning juhendaja võib ausambast ka pilti 
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teha. Võimalusel kuva pilt ekraanile, et ausamba moodustanud 
rühm saaks seda ka ise näha. 

 Seejärel vahetavad rühmad rollid ning harjutust korratakse. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Proovige vastata arutelus mõnele järgmistest küsimustest: 
- Kumb oli lihtsam, kas ausamba moodustamine või 

arvamine, mida teiste ausammas tähistab? 
- Mis aitas teil ausamba teemat/tunnet ära tunda? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi kõigile osalejatele 

 

Materjalid ja lisad 

Märkmepaberid ja pastakas 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

„Ausambaks“ kehastujatel peab olema distsipliini ja püsivust ning „skulptoritel“ 

loomingulisust. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Bajai EGYMI, Ungari 
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Harjutus 1.8 

Pilk 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

See on harjutus, kus osalejad kogevad pilkude mõju. Vabatahtlik osaleja seisab teiste 

ees, püüdes üle saada sellega kaasnevast ebamugavustundest (sh häbi-, 

hirmutundest).   

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad saavad teada, kuidas tulla toime negatiivse tundega ja kuidas tunda ennast 

pingeolukorras mugavamalt. Enesekindluse tõus aitab kaasa vahetul suhtlemisel 

teistega ja hinnangute saamisel. Harjutus aitab kaasa mitteverbaalsete oskuste 

arendamisele. Samuti aitab harjutus kaasa lähedaste grupisuhete tekkimisele, sest 

grupil tekib soov ja vastutus ükstest kaitsta negatiivsete hinnangute eest.  

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–20 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Grupp istub nagu teatris (või nagu klassiruumis) või ringis 
(vabatahtlik seisab ringi keskel). 

 Pane mängima taustamuusika, mis on ülesande oluline element. 
Muusika valik võiks olla kooskõlas grupi dünaamikaga, soovitavalt 
aeglase rütmiga instrumentaalmuusika (klassika, nüüdisaegne, 
„new age“ stiil vms). 

 

Teostamine 

 Valida vabatahtlik, kes alustab harjutust. 

 Selgitada talle, et tema ülesanne on seista teiste ees ja vaadata 
igale osalejale ükshaaval otsa (ca 10 – 20 sek). Vajadusel võib 
juhendaja anda rohkem aega. 

 Seejärel järgmine vabatahtlik. 

 Kui keegi tunneb ennast nii ebamugavalt, et soovi harjutust kaasa 
teha, julgusta teda. Julgus seista (ja vajadusel suhelda) teiste ees 
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on tulevikuks vajalik oskus. Seda harjutades osaleja ületab oma 
loomuliku ebamugavustunde ohutus keskkonnas.   

 Kui keegi osalejatest hakkab tekitama teistele stressirohkeid 
olukordi (nt. nagu kuulujuttude tegemine, inimese pilkamine või 
tähelepanu kõrvale juhtimine), pane ta samasse olukorda.  

 Harjutusega jätkatakse, kuni igaüks on saanud võimaluse seista 
teiste ees. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Grupidiskussioon harjutuses õpitust: 
- Mis toimus? 
- Kuidas ennast tundsid selle harjutuse jooksul? 
- Kas kogesid hirmu või hinnangute andmist? Kuidas sa 

sellega toime tulid? 
- Kas tundsid häbi või piinlikkust seistes grupi ees? Miks? 
- Mis mõju avaldas see Sinu enesekindlusele?  
- Mida tundsid kui seisid teiste ees? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit (6 osalejaga) 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Võimalus panna taustaks mängima muusika (kõlarid jms) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Harjutus on väga sügav kogemus osalejatele. Seetõttu võib vajadusel kogu harjutuse 

läbiviimist jaotada mitmele tunnile(suurema grupi puhul) ja soovi korral korrata 

harjutust mõne aja möödudes. 

 

Allikas 

EL Leonardo da Vinci programmi projekti Transfer of Innovation käsiraamat “Theatre, 

as empowerment methodology for IVET”, Centro Studi Opera Don Calabria, Ferrara, 

Itaalia (2013) 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 
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Harjutus 1.9 

Pildid 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus arendavad osalejad näitlemise kaudu oma mitteverbaalset 

suhtlemis- ja koostööoskust. Selleks näitavad nad oma emotsiooni teistele osalejatele 

staatilise pildina. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad on teadlikumad iseendast ja mõistavad kuidas tulla toime negatiivse 

tundega ja tunda ennast pinge olukorras mugavamalt. Harjutus kasvatab 

enesekindlust ja aitab luua suhteid hirmuta, et teiste antav hinnang paneb kedagi 

ülemääraselt ebamugavalt tundma. Harjutus aitab kaasa mitteverbaalsete oskuste 

kujunemisele. Osalejad õpivad, kuidas teha koostööd ja aktsepteerida teiste tegevust. 

Harjutus aitab luua usaldavat ja toetavat keskkonda. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Meetod baseerub kehakeelel ning kasutades ruumi, oma keha ja 
emotsioone, väljendatakse oma mõtteid. Ülioluline on rühma 
reageering, nende toetus kaasosalistele. 

 Grupp istub toolidel nagu teatris. 

 “Laval” on üks tool, mida võib soovi korral kasutada. 

 Paarid võib moodustada nii vabatahtlikkuse kui loosi alusel. 

 Anna võimalusel valida, kes soovib alustada- julgusta vajadusel. 
Anna grupile teada, et kõik peavad selles rollis olemise kogemuse 
saama.  

 Pane mängima taustamuusika, mis on ülesande oluline element. 
Muusika valik võiks olla kooskõlas grupi dünaamikaga, soovitavat 
aeglase rütmiga instrumentaalmuusika (klassika, nüüdisaegne, 
“new age” stiil vms). 
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Teostamine 

 Paari ülesanne on luua laval “staatiline pilt” ilma hääle ja 
liikumiseta. Kätte võib anda ka teema (nt. kuidas ma täna ennast 
tunnen?).  

 Tee näide ühe vabatahtlikuga 

 Esimene vabatahtlike paar alustab 
- Esimene paarist tuleb lavale ja võtab aeglaselt sisse. 

“asendi”. Muusika olemasolu ja tühi tool lava keskel on 
pigem taust, aidates ennast tunda vähem haavatavana ja 
“alasti”. 

- Osaleja “kivistab” kogu keha (ka nägemise). 
- Teine paariline tuleb lavale ja täiendab “pilti”(reageerib 

sellele, mida ta arvab, et paariline näitleb ja kuidas tema 
sellele võiks reageerida) 

- Nad jäävad mõneks sekundiks liikumatuks, seejärel grupp 
plaksutab neile. 

- Paar vahetab rollid. 

 Jätka järgmise paariga, kuni kõik osalejad on harjutuse läbi teinud. 

 Harjutuse ajal püüa vältida osalejate omavahelist võistlemist, 
soodusta toetamist ja julgustamist. 

 Julgusta osalejaid väljendama ennast nii nagu nad on, pelgamata 
pilkamist. 

 Kui kõik on oma “pildid” etendanud, siis võib teha “lõpupildi“ kogu 
grupiga. Oluline on tähistada igaühe panust “piltide” loomisel ühises 
ruumis ja ajas. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Grupi diskussioon harjutuses õpitust: 
- Mis toimus? 
- Kuidas ennast selles harjutuses tundsid? 
- Kas oled varasemalt improvisatsioonis osalenud? 
- Kuidas sa ennast oma kehas tundsid? 
- Kas tundsid häbi laval oma keha pärast? 
- Kuidas 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit (oleneb grupi suurusest) 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum, piisavalt ruumi lava ja vaatajate jaoks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Muusika olemasolu ei ole määrav, saab teha ka ilma. 

 Osalejad võivad vajada julgustamist. 



 
 
 

40 
 

 

Allikas 

EL Leonardo da Vinci programmi projekti  Transfer of Innovation käsiraamat “Theatre, 

as empowerment methodology for IVET”, Centro Studi Opera Don Calabria, Ferrara, 

Itaalia (2013) 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy 
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Harjutus 1.10 

Mis mind endast välja viib? 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus meenutavad osalejad olukordi, mis on neid ärritanud. Osalejad 

täidavad töölehe, kirjutades või joonistades sinna lehele need hetked, kui nad 

vihastasid. Ühiselt otsitakse lahendusi, mida teha, kui tunned, et hakkad vihastama. 

Harjutuse käigus õpivad osalejad leidma viha ja ärritust tekitavaid tegureid ja õpivad 

emotsioonidega iseseisvalt toime tulema. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse tulemusena mõistavad osalejad, millised „päästikud“ nendes viha, ärritust 

või meelepaha esile kutsuvad. Neid suunatakse arendama ja kasutama positiivseid 

toimetulekuoskusi. Lisaks enda emotsioonide tajumisele õpivad osalejad paremini ära 

tundma ka kaaslase emotsioone. Harjutus õpetab vältima olukordi, kus tahtmatult 

kaaslast ärritatakse, ning juhendama kaaslast kasutama positiivseid 

toimetulekustrateegiaid.  

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Mida tähendab väljend „endast välja minema“? 
- Millised tunded siis esile tulevad? 
- Kas see toimib kõigil sarnaselt? 
- Kas üks ja sama olukord toimib kõigile sama moodi? 
- Kas sa oskad tuua näite, mis olukorras see juhtuda võib? 
- Jne. 

 

Teostamine 
 Osalejad istuvad ümber laua. 

 Palu osalejatel mõelda olukordadele, mis neid ärritavad ja endast 
välja viivad. Näiteks võib tuua ärritavad helid, valju müra vms. 
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 Arutletakse selle üle, miks nt müra või kriipivad helid võivad 
põhjustada ärritust:  

- Osa inimesed on kõrgete helide suhtes väga tundlikud ja 
neil hakkab kõrvus valus. 

- Müra segab keskendumist ja viib mõtted mujale. 
- Jne. 

 Osalejatel palutakse tuua näiteid ärritavatest olukordadest, need 
võib kirjutada tahvlile. 

 Jaga kõigile töölehed (Lisa 1) ja pliiatsid vms kirjutus-
/joonistusvahendid. 

 Palu osalejatel välja valida üks olukord, mis neid endast välja on 
ajanud. Sellest lähtuvalt täidavad osalejad töölehe, joonistades või 
kirjutades, miks nad ärritusid. 

 Kui kõigil on töölehed täidetud, järgneb arutelu rühmas (abiks on 
küsimused):  

- Millised olukorrad sind vihastavad või endast välja viivad? 
- Millised märgid näitavad, et sa hakkad vihaseks saama? 
- Kuidas võiksid käituda, kui tunned neid märke enda juures? 
- Jne. 

 Seejärel mõeldakse, kuidas endast välja minemisega toime tulla. 

 Palu osalejatel pakkuda välja soovitusi, mida teha siis, kui tunned, 
et hakkad vihastama. Ideed koondatakse tahvlile. 

 Valige ühiselt välja 3–4 lihtsat võtet enda rahustamiseks (nt lähen 
eemale, hingan sügavalt sisse, joon vett jne). 

 Palu osalejatel ühistööna valmistada värvilistest paberitest kaardid 
soovitustega. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Järgneb rühma arutelu (abiks on küsimused):  
- Miks on oluline teada, millised tegurid sinus viha ja ärritust 

tekitavad? 
- Kas see teadmine aitab sul vältida endast välja minemist? 

Kuidas? 
- Miks oleks hea teada, millised tegurid sinu kaaslases viha ja 

ärritust esile kutsuvad? 
- Kuidas sina saaksid olla kaaslasele toeks? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    45 minutit 

 

Keskkond 

Tahvliga klassiruum (hea, kui on võimalus istuda ümber ühe suure laua) 

 

Materjalid ja lisad 

Vildikad, värvipliiatsid vms 

Värvilised paberid 

Lisa 1: Mis mind endast välja viib? 



 
 
 

43 
 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Seda harjutust on parem läbi viia osalejatega, kes juba üksteist tunnevad. 

 

Allikas 

Lindsey, J. (2018). Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele. Tartu: Studium. 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Mis mind endast välja viib? 
 
Olukord, kus sa endast välja läksid: 
 
 
Kirjuta või joonista, miks sa vihastasid.  
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Harjutus 2.1 

Emotsioonide karussell 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus analüüsivad osalejad töölehte täites, mis on emotsioonid ja kuidas 

on emotsioonid seotud meie mõtete ja käitumisega. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad oskavad märgata ja ära tunda enda ja ka teiste emotsioone. Nad teavad, 

kuidas emotsioonid on seotud mõtete ja käitumisega ning kuidas tugevate 

emotsioonide üle kontroll saavutada. Osalejad märkavad ja aktsepteerivad 

individuaalseid erinevusi inimeste vahel. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–20 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Sissejuhatus emotsioonide teemasse: 
- Mis on emotsioonid? 
- Kuidas on emotsioonid seotud meie mõtetega? 
- Kuidas on emotsioonid seotud meie käitumisega? 
- Kas emotsioone on võimalik kontrollida? Kuidas? 
- Kuidas inimesed erinevad emotsioonide kogemise ja 

väljendamise osas? 
- Jne. 

 Selgita osalejatele, et emotsioonid peegeldavad meie enesetunnet 
ning võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed. Emotsioonide 
tekkimist ja kadumist ei saa inimene ise kontrollida, kuid saab 
kontrollida oma käitumist erinevate emotsioonide korral. Samuti 
saab õppida, kuidas emotsioone sobivalt väljendada ning nendega 
edukalt toime tulla. 

 

Teostamine  Jaga osalejatele paberid ja kirjutusvahendid. 
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 Osalejad panevad ühe minuti jooksul paberile kirja nii palju 
erinevaid emotsioone, kui nad teavad. 

 Palu osalejatel nimetada erinevaid emotsioone, mis neile meelde 
tulid ja märgi vastused tahvlile. Analüüsige koos, kas meelde tuli 
rohkem positiivseid või negatiivseid emotsioone. 

 Valige üheskoos välja neli emotsiooni, mis tunduvad meid elus 
kõige enam mõjutavat (nt viha, kurbus, rõõm, üllatus). 

 Jaga osalejad neljaks, iga rühm käsitleb ühte emotsiooni. 

 Jaga osalejatele töölehed (Lisa 1), kus nad saavad vastata 
küsimustele oma rühma emotsiooni kohta. 

 Pärast töölehe täitmist saavad grupid oma tulemusi teistele jagada. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis järgmistele küsimustele vastuseid leides: 
- Kuidas me saame aru, mida me parajasti tunneme? Kuidas 

me näiteks saame aru, et oleme kurvad?   
- Kuidas me saame aru, mis emotsiooni teine inimene kogeb?  
- Kas loomadel on sinu arvates emotsioonid? Miks sa nii 

arvad? 
- Kas ühte emotsiooni võib kogeda erinevalt? Näiteks oled sa 

kurb, kui kaotad ära mõne oma asja, samuti oled sa kurb, 
kui sõber kolib välismaale elama. Kas sa koged seda 
emotsiooni ühesuguselt mõlema juhtumi puhul? 

- Milliseid tagajärgi võib põhjustada liigne emotsionaalsus 
ning emotsioonide üle kontrolli kaotamine? 

- Milliseid tagajärgi võib põhjustada emotsioonide endas 
hoidmine? Kuidas neid tagajärgi oleks võimalik ennetada? 

- Kuidas oleks võimalik väga emotsionaalses olukorras oma 
emotsioonide üle kontroll saavutada? 

- Jne. 
 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Paberid või märkmepaberid ja kirjutusvahendid 

Lisa 1: Emotsioonide karussell 

Abimaterjalina võib kasutada ka tunnete kaarte (nt https://www.apollo.ee/kaardimang-

tunnete-kaardid.html) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Tee endale nimekiri erinevatest emotsioonidest juhuks, kui osalejad jäävad hätta 

erinevate emotsioonide nimetamisega. 

 

https://www.apollo.ee/kaardimang-tunnete-kaardid.html
https://www.apollo.ee/kaardimang-tunnete-kaardid.html
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Allikas 

 Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele (Tervise Arengu Instituut) 

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/138676835439_raagime_tervisest%20PD

F.pdf  

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

 

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/138676835439_raagime_tervisest%20PDF.pdf
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/138676835439_raagime_tervisest%20PDF.pdf
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Lisa 1 (tööleht) 

Emotsioonide karussell 
 
 
Meie rühma emotsioon: ................................. 
 
 

1. Millised tegevused või sündmused võivad antud emotsiooni esile 
kutsuda (näiteks kokkusaamine sõpradega, halva uudise teada 
saamine)? 

 
 
 
 
 

2. Millised mõtted võivad antud emotsiooni esile kutsuda (näiteks 
mõte, et ma ei saa millegagi hakkama)? 

 
 
 
 
 

3. Kuidas inimesed võivad käituda, kui on antud emotsiooni võimuses 
(näiteks nutta, karjuda)? 

 
 
 
 
 

4. Kuidas meie keha reageerib antud emotsioonile (näiteks süda 
hakkab peksma, kõht hakkab valutama)? 

 
 
 
 
 

5. Vahel on inimesed liiga emotsionaalsed, kuidas liigne 
emotsionaalsus väljenduks antud emotsiooni puhul? 
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Harjutus 2.2 

Tunnete lained 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus jäljendatakse ringis eri emotsioone väljendavaid näoilmeid, et 

neid paremini tundma õppida. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad emotsioone väljendama ja üksteisele tähelepanu pöörama. Harjutus 

loob rühmas hea tuju ja arendab empaatiat. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus emotsioonide ja nende väljendamise kohta: 
- Milliseid emotsioone tead? 
- Miks on vaja emotsioone väljendada? 
- Millised olukorrad teevad sind rõõmsaks (kurvaks, vihaseks, 

murelikuks, tüdinuks, panevad piinlikkust tundma jms)? 
- Kas oskad näoilme või kehahoiaku järgi aru saada, mida 

keegi tunneb? 
- Kas tõelisi tundeid saab peita? Kuidas? 
- Jne. 

 Lühikese soojenduse käigus jäljendavad osalejad juhendaja 
näoilmeid ja nimetavad emotsioone, mida need väljendavad. 

 

Teostamine 

 Aseta toolid ringi nii, et osalejad istuvad lähestikku üksteise taga, 
näoga eesistuja selja poole. 

- Teine variant on see, et kõik istuvad seljaga ringi keskele. 
Samuti võib proovida harjutust nii, et kõik hoiavad oma 
korrani silmi kinni. 

- Iga osaleja peaks nägema ainult enda kõrval istuva 
kaaslase näoilmet. 
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 Üks osaleja alustab ja näitab mingit emotsiooni väljendavat 
näoilmet enda selja taga istuvale osalejale (nii, et ainult see osaleja 
näeb tema nägu). 

 Seejärel näitab iga osaleja samamoodi seda näoilmet kaaslasele, 
kes istub tema selja taga. 

 Eesmärk on see, et näoilme jõuaks muutumatuna algusest lõpuni. 

 Kui ring saab täis, võivad kõik arvata, mis emotsiooni näoilme 
väljendas. 

 Harjutust võib korrata eri emotsioone väljendavate näoilmetega. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Proovige vastata arutelus mõnele järgmistest küsimustest: 
- Mis aitas aru saada, mis emotsiooniga on tegu? 
- Kas jäljendasid lihtsalt näoilmet või püüdsid ette kujutada, 

mida teine osaleja näoilmet tehes tundis? 
- Kas andsid edasi sama näoilme? Kui ei, siis miks? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi osalejatega ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõne osaleja jaoks võib olla keeruline väljendada teiste emotsioone ja neid õigesti 

ära tunda. Sel juhul peab juhendaja osalejaid julgustama. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Bajai EGYMI, Ungari 
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Harjutus 2.3 

Sõpruse värav 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus saavad osalejad mitteverbaalse suhtluse kaudu kogeda erinevaid 

emotsioone, konflikti ja usaldust. Osalejad püüavad teiste näoilmeid hinnates leida 

sissepääsu „võlumetsa“. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad tegema koostööd, väljendama end mitteverbaalselt ja kohanema 

uute rollidega. Nad mõistavad paremini teiste näoväljendusi ja seda, kuidas tulla 

toime äraütlemisega. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus mitteverbaalse suhtluse teemal: 
- Mida me saame oma nägudega väljendada? 
- Kas sa saad näidata mõnda näoilmet? 
- Kas sa märkasid, millist tunnet tema nägu väljendas? 
- Kuidas need näoväljendused sind tundma panevad? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Üks osaleja on nö eksinud rändaja. Alguses lahkub ta ruumist. 

 Ülejäänud osalejad seisavad ringis (seljaga ringi keskele, 
võimalusel käest kinni hoides), nemad on puud, mis moodustavad 
maagilise metsa. 

- Nende ülesanne on otsustada, millisest kahest teineteise 
kõrval seisvast osalejast moodustub värav, mis laseb 
eksinud rändajal maagilisse metsa siseneda. Need kaks 
osalejat on väravavalvurid. 
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 Eksinud rändaja naaseb teiste juurde. Tema ülesanne on leida 
värav ja siseneda maagilisse metsa. Ta kõnnib aeglaselt ringi ja 
vaatab kõigile otsa. 

- Keelatud on rääkida, pead raputada või noogutada. 
Osalejad võivad suhtlemiseks kasutada ainult näoilmeid. 

- Osalejad, kes ei ole väravavalvurid (puud), peavad oma 
näoilmetes väljendama täielikku äraütlemist. Nende 
ebasõbralikud ja tõrjuvad näod peavad jätma kindla mulje 
sellest, et nende juures ei ole väravat ja pole mõtet proovida 
seda sealt ka otsida. 

- Kaks väravavalvurit peavad seevastu väljendama suurt 
sõbralikkust, rõõmu ja enesekindlust. Nende ülesanne on 
kutsuda rändajat oma pilkudega väravat leidma. 

- Kui rändaja eksib, annavad puud talle sellest pearaputusega 
märku. 

- Kui rändaja leiab värava, lubavad väravavalvurid tal 
maagilisse metsa siseneda (tõstes oma ühendatud käed 
üles ja moodustades värava). 

 Lase osalejatel tegevust korrata teiste vabatahtlike eksinud 
rändajatega. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas, mida harjutusest õppida: 
- Kuidas sa said teada, kus oli värav? Kas see oli keeruline? 

Miks? 
- Kuidas sa väljendasid ennast siis, kui sa olid 

puu/väravavalvur? 
- Kuidas sa end tundsid, kui sinu kaaslased sind ringi sisse ei 

lasknud? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Seda harjutust on soovitav teha osalejatega, kes juba üksteist tunnevad. 

 Harjutus võib olla keeruline inimestele, kellel on raskusi teistele silma vaatamisega. 

Aidata võivad nii tuttavad kaaslased kui ka juhendaja toetus. 

 Osalejatel võib olla keeruline väljendada tõrjumist ja ebasõbralikkust oma sõprade ja 

kaaslaste suhtes. Nad võivad selle käigus naeratada või naerma hakata ja niimoodi 

rändajat segadusse ajada. 
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Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Bajai EGYMI, Ungari 
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Harjutus 2.4 

Emotsioonide mälumäng 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutusega õpivad osalejad tundma lauamängu abil eri emotsioone ja nendega 

seotud näoilmeid. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad eri emotsioone nendega seotud näoilmete ja teiste iseloomulike 

tunnuste järgi kindlaks tegema. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–4 (sõltub mängukaartide arvust) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Osalejad istuvad koos ühe laua taga. 

 Selgita osalejatele, et valmistate koos emotsioonide mälumängu, 
mida hiljem ka mängite. 

 

Teostamine 

Emotsioonide mälumängu valmistamine 

 Jaga kõigile papp (võrdseteks tükkideks lõigatud, nt 10 × 10 cm), 
vanad ajakirjad, käärid, liim ja pliiatsid. 

 Selgita osalejatele, et nad peavad otsima ajakirjadest emotsioone 
väljendavate näoilmete pilte. 

 Osalejad peavad lõikama pildid välja ja liimima need papitükile, 
valmistades nii mängukaardid. 

 Iga pildiga kaardi juurde tuleb teha ka teine kaart, millele 
kirjutatakse emotsioon, mida näoilme pildil väljendab. 

 Need kaks kaarti moodustavad paari (kaart näoilme pildiga ja kaart 
emotsiooni nimega). 

 Juhendaja peab jälgima, et kaartidel oleks eri emotsioonid, mida on 
üsna lihtne eristada. 

 Juhendaja peab innustama osalejaid mängu valmistamise ajal 
emotsioonidest ja nende iseloomulikest tunnustest rääkima (nt 
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millal seda tunnet tuntakse, kuidas seda ära tunda, kuidas sellega 
hakkama saada). 

 Selle etapi lõpuks valmivad mängukaardid (nt 16 mängukaarti 8 eri 
emotsiooniga). 

 
Emotsioonide mälumängu mängimine 

 Mängu mängitakse nagu tavalist paarilise otsimise lauamängu. 

 Asetage kaardid lauale tagurpidi, nii et pilt või kiri jääb peidetuks 
(kui võimalik, pange kaardid ruudustikuna). 

 Mängu eesmärk on leida võimalikult palju paare (näoilme + 
emotsioon). 

 Mängija pöörab ümber kaks kaarti. Kui kaardid moodustavad paari, 
võtab osaleja need endale. Ta võib jagada ka oma kogemusi pildil 
kujutatud emotsiooniga. Kui mängija leiab paari, saab ta ühe korra 
veel proovida. 

 Kui järgmised kaardid paari ei moodusta, pööratakse need jälle 
tagurpidi. Siis on mängukäik lõppenud ja algab järgmise mängija 
kord. 

 Võitja on see, kes kogub kõige rohkem kaardipaare. 
 

 Järgmine kord saate mängu valmistamise etapi vahele jätta, sest 
mäng on juba olemas. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Kuidas sulle mäng meeldis? 
- Kas see oli lihtne/keeruline? 
- Kas emotsioone oli (ajakirju vaadates) raske ära tunda? 

Miks? 
- Mida uut täna õppisime? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Papp, mis on lõigatud ühesuurustuseks tükkideks (nt 10x10 cm) 

Fotod ja pildid erinevatest näoväljendustest (nt vanadest ajakirjadest) 

Käärid, liim, pliiatsid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõne osaleja jaoks võib emotsioonide äratundmine olla keeruline. Seetõttu on väga 

tähtis mängu valmistamise ajal eri emotsioonidest rääkida ja neid selgitada. 
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Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Harjutus 2.5 

Emotsioonide pantomiim 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutus õpetab baasemotsioone ja nendega kaasnevaid näoilmeid 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad oskavad eristada ja nimetada põhiemotsioone, nad tunnevad ära neile 

vastavad näoilmed. Tundes ära iseenda ja teiste näoilmeid ning neid teadvustades 

mõistavad osalejad paremini nii emotsioone nimeliselt kui ka tundeid, mida need 

väljendavad. Õpivad tänu sellele keerulisi olukordi paremini lahendama. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–6 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

Lühike sissejuhatus emotsioonide ja näoväljenduste kohta: 
- Millised emotsioone oskad nimetada? 
- Milliseid emotsioone oled täna tundnud? 
- On olemas kuus põhiemotsiooni: viha, vastikus, hirm, rõõm, 

kurbus, üllatus (vajadusel kirjuta tahvlile 
- Neile põhiemotsioonidele vastavad kindlad näoväljendused. 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad istuvad ringis nii, et nad näevad üksteist. 

 Osalejad valivad pimesi sedelid ühe emotsiooniga (Lisa 1). 
Juhendaja alustab ise oma paberil oleva emotsiooniga ja väljendab 
seda enda näoilmes. Osalejad püüavad ära arvata, millist 
emotsiooni ta väljendas. 

 Ükshaaval saavad kõik osalejad sildil märgitud emotsiooni näoga 
väljendada. Teised arvavad. 

 Avatud arutelu vastates järgnevatele küsimustele: 
- Mille järgi sa emotsiooni ära arvasid? 
- Miks on oluline teiste näoilmetest emotsioonid välja lugeda? 
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- Kuidas õpid põhiemotsioone (6) ära tundma? 
- Millal sa kogesid seda emotsiooni? Kirjelda situatsiooni. 

Kuidas see situatsioon lahenes? 
- Millises situatsioonis sa seda tunnet veel võiksid tunda? 
- Jne. 

 Juhendaja jagab sildid situatsioonidega (Lisa 2). 

 Ükshaaval hakkavad osalejad sildil märgitud emotsiooni näoga 
väljendama. Teised püüavad ära arvata nii emotsiooni kui 
situatsiooni, kus see esineb. Siis loetakse ette nii emotsioon kui 
olukord. 

 Peale iga situatsiooni võiks juhendaja julgustada avatud arutelu: 
- Kuidas inimene end sellises olukorras tunneb? 
- Kus kohas sa emotsioone oma keha sees tunned? 
- Kas oled olnud sarnases olukorras? 
- Mida sellises olukorras teha? 
- Mida teha kui näed, et keegi on sellises olukorras? 
- Jne. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas: 
- Mida sa õppisid? 
- Mida keeruliste tunnetega peale hakata? 
- Kuidas tundeid väljendada?  
- Kuidas olukorda lahendada?  
- Kellelt abi paluda? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum, osalejad saavad istuda ringis nii, et kõik näeksid üksteist. 

 

Materjalid ja lisad 

Lisa 1: Põhiemotsioonid  

Lisa 2: Situatsioonid 

Vajadusel kasuta ka põhiemotsioone väljendavaid fotosid. 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Puuduvad 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 

Põhiemotsioonid 
 
 
 

 
Olen õnnelik 

 

 
Tunnen vastikust 

 
Olen üllatunud 

 
Olen kurb 

 

 
Olen vihane 

 
Tunnen hirmu 
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Lisa 2 

Situatsioonid 
 
 
 

 
Mu lemmikloom haigestus. 
 

 
Ma avan kingitusi ja ühes ümbrikus on 
puhkusereis, millest olen unistanud. 
 

 
Avastasin just, et minu söök on läinud pahaks ja 
hallitab. 
 

 
Sain just nädalase arvuti/telefonikeelu. 
 

 
Lõpuks on käes nädalavahetus ja ma näen oma 
sõpru. 
 
 
Ma kõnnin pimedas koju ja ma kuulen järsku selja 
tagant veidraid hääli. 
 

 

  



 
 
 

61 
 

Harjutus 2.6 

Fotoviktoriin 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selles harjutuses näidatakse fotosid, osalejate ülesanne on fotol olevate inimeste 

emotsioon ära tunda. Vastusevalikud on antud. Rühmas saab arutada, kuni jõutakse 

ühise vastuseni. Hiljem saab arutleda, kuidas antud emotsiooni ära tunda. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad suudavad ära tunda emotsioone ja nende füüsilisi väljendusviise. Osalejad 

suudavad emotsioone ära tunda nii iseendal kui teistel ning teavad, miks see oluline 

on. Nad õpivad, miks negatiivseid emotsioone on kergem ära tunda ja saavad teada 

rohkem emotsioonide kohta. Rühmatöö protsessi saab vajadusel suunata ja 

julgustada osalejaid arutelus osalema. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus arutelu vormis: 
- Mis on emotsioon? 
- Nimetage emotsioone. 
- Miks on emotsioonid olulised? 
- Kuidas me saame teada, et inimene on näiteks kurb? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Iga osaleja saab paberi, kuhu saab märkida enda esialgsed 
vastused. 

 Viktoriini näidatakse arvutist seinale PowerPoint esitlusena (Lisa 1), 
testina internetist või välja trükituna piltidena. 

 Loetakse ette valikuvariandid. 

 Iga osaleja märgib oma lehele vastuse. 
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 Rühm arutab, mis viitab millisele emotsioonile. Kõik avaldavad 
arvamust. 

- Alternatiivina võib lasta osalejatel antud fotol olevat ilmet ise 
peeglisse või telefoni „selfina“ järgi teha (mõeldes, kuidas 
see tunne paneb neid ennast tundma). 

 Rühm jõuab ühisele arvamusele – kas arutelu või hääletuse kaudu. 

 Õige vastuse juures analüüsitakse, mille järgi võib antud emotsiooni 
ära tunda. 

 Vajadusel parandatakse emotsiooni nimetus enda lehel (mitte 
kustutades vaid maha tõmmates, et hiljem saaks kokku lugeda 
õiged ja valed vastused). 

 Võetakse ette järgmine emotsioon ja samal moel toimitakse kuni 
lõpuni. 

 Osalejad loevad kokku õiged/valed vastused. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutlege rühmas vastates järgmistele küsimustele: 
- Kuidas testi tegemine läks?  
- Milliseid emotsioone oli kõige raskem ära arvata? 
- Milliseid emotsioone oli kõige kergem ära arvata? 
- Kas see oli lihtne või raske harjutus sinu jaoks?- kui palju 

osalejatel õigeid vastuseid oli. 
- Kuidas oskus teiste inimeste emotsioone ära tunda mõjutab 

inimese elu? Igaüks toob ühe näite. 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Emotsionaalse hindamise test: https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz 

Lisa 1: Fotoviktoriin (PowerPoint esitlus) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Harjutus on huvitav nii juhendajale kui osalejatele. Juhendajatele annab see väga 

hea võimaluse osalejaid tundma õppida. Harjutuse käigus näeb, kui palju keegi 

seisab oma arvamuse eest, kui palju keegi teistega arvestab jne. 

 Harjutus haarab enamikke osalejaid oma mängulisusega. 

 

Allikas 

Teadmata 

Koostaja 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 

https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz
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Harjutus 3.1 

Selge taevas 

 

Moodulid: 

  Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selles harjutuses saavad osalejad kogeda juhendatud lõdvestumist. Õpitakse, kuidas 

keha lõdvestumise kaudu olla rohkem kontaktis oma emotsioonidega. Käesoleva 

harjutus on teine lõõgastusharjutuste jadas (Õhupall, Selge taevas ja Tunnete 

kujutamine). 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad on rohkem kontaktis oma kehaga ja saavad aru, kuidas seda lõdvestada. 

See aitab neil paremini aru saada oma emotsionaalsetest kogemustest kriitikavabalt. 

Osalejad saavad oma heaolu loomise tööriistakomplekti jaoks olulise vahendi, mida 

läbi tehes suureneb teadlikkus iseendast. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–15 

 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus lõdvestumise olemusest ja tähtsusest: 
- Mida Sinu jaoks tähendab lõdvestumine? 
- Oled Sa varasemalt tundnud lõdvestunud olekut? Millistes 

olukordades? 
- Mille poolest erinevad lõdvestunud ja pinges olek? 
- Millal Sa tunned oma keha lõdvestumist? 
- Millal Sa tunned oma keha pingulolekut? 
- Milline osa Su kehast on üldiselt rohkem lõdvestunud? 
- Millise osa Su kehast on üldiselt rohkem pinges? 
- jne. 

 Vajadusel lühike meeldetuletus kõhuhingamise tehnikast nagu on 
seda selgitatud harjutuses Õhupall. 
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Teostamine 

 Osalejad lamavad selili ringis oma joogamattidel.  

 Selgita, et sügav ja aeglane hingamine on sama, mida õpiti 
eelnevas harjutuses Õhupall. 

 Palu osalejatel sulgeda silmad, kui see neile sobib. 

 Juhenda gruppi lõdvestumisel. Kasuta alati vaikset ja rahulikku 
häält, räägi aeglaselt “mina” vormis 

- Ma keskendun tundele, mis tuleb mu kehast ... Hingan 
aeglaselt ja sügavalt ... ikka aeglaselt, sügavalt sisse 
hingates ... aeglaselt, sügavalt välja hingates... 

- Ma tunnen oma jalgade aeglast lõdvestumist..... nüüd mu 
jalad lõdvestuvad aeglaselt ja järkjärgult.... nüüd lõdvestub 
mu kõht ja kõik sisemised organid.... mu rind 
lõdvestub...tunnen kuidas kael lõdvestub....ka mu lõug 
kukub alla....mu nägu lõdvestub....nagu mu peagi......kuklal 
tunnen nagu paitust, mis mind rahustab.....õlad vajuvad 
alla....mu käed lõdvestuvad, seejärel randmed ja 
sõrmed.....tunnen kuidas mu selg lõdvestub lüli-lüli 
haaval....mu alakeha lõdvestub...jalgade ülaosa, seejärel 
jalgade alaosa....nüüd olen üleni lõdvestunud...(ole mõni 
minut tasa) 

- Jätan kõik oma mured selja taha ... lasen mõtetel minna 
nagu kerge tuulega pühitud pilved ... nüüd on mu taevas 
täiesti selge ... 

- Nüüd ma rahulikult kuulan tundeid, mis mu kehast tulenevad 
... (ole mõni minut tasa) 

- Nüüd ma aeglaselt liigutan oma käsi... oma jalgu... oma 
randmeid... ja kui on õige aeg, avan oma silmad. 

 Palu osalejatel mitte kohe püsti tõusta vaid istuda edasi oma 
mattidel. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Grupi arutelu, keskendudes mõnele järgnevatest küsimustest: 
- Mis toimus? 
- Kuidas tundsid ennast harjutuse käigus? 
- Mida oma kehas tundsid? 
- Kas sa ka tavaliselt hingad kõhuga? 
- Oli see kerge, raske ...? 
- Oled tundnud midagi taolist varem? Millises olukorras? 
- Saad sa aru kuidas erinevad lõdvestunud ja pingulolek? 
- Millest sa mõtlesid lõdvestumise ajal? 
- Tundsid mingeid emotsioone? Kuidas neid märkasid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit  

 

Keskkond 

Hämara valgusega vaikne ruum 
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Materjalid ja lisad 

Jooga vms matid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Mõne osaleja jaoks võib olla raske silmi sulgeda – ära survesta, harjutust on võimalik 

teha ka avatud silmadega. 

 Kui osaleja ei saa lamada (mingi füüsilise probleemi tõttu) võib harjutust läbi teha ka 

istudes. 

 On hea, kui harjutust tehakse läbi mitu korda (vähemalt 4), enne kui liigutakse edasi 

järgmise harjutusega (Tunnete kujutamine). Osalejad on siis juba taolise 

lõdvestustehnikaga tuttavad. 

 Soovitav on kasutada ka pleede kehatemperatuuri võimaliku langemise tõttu. 

 Osalejatele võib siiski olla lihtsam, kui hingamisharjutus on sina-vormis. 

 

Allikas 

  Baruzzo, R. (2014) Equilibrio personale e Training Autogeno. Padova: 

libreriauniversitaria.it edizioni 

 Di Pietro, M. (2014) L'abc delle mie emozioni, programma di alfabetizzazione socio-

affettiva secondo il metodo REBT. Trento: Erickson 

 Lindermann, H. (2003) Training autogeno, il più diffuso metodo di rilassamento. 

Milano: Tecniche nuove 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 
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Harjutus 3.2 

Värviline meeldetuletus 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus leitakse ühiselt, millised värvid seostuvad vihaga ja millised 

meelerahuga. Harjutuse käigus meenutavad osalejad, millised märgid näitavad, et 

nad hakkavad ärrituma või on juba vihased. Ühiselt otsitakse lahendusi, mida teha, 

kui tunned, et hakkad vihastama.  

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse tulemusena suudavad osalejad ära tunda ärritusmärke esmasest 

pahameelest kuni suure vihapurskeni. Osalejaid suunatakse kasutama oskusi ennast 

maha rahustada vältimaks viha kuhjumist ning juhendatakse arendama ja kasutama 

positiivseid toimetulekuoskusi.  

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Millist värvi seostatakse vihaga? 
- Millist värvi seostatakse meelerahuga? 
- Millised märgid näitavad, et sa hakkad vihaseks saama 

(püsti hüppamisest ja ringi kõndimisest kuni ruumist välja 
tormamise ja asjade loopimiseni)? 

- Milliseid muutusi sa oma kehas tunned, kui hakkad vihaseks 
saama (nt rusikas käed, kuumahoog, kokkusurutud 
hambad)? 

- Mida sa oled teinud enda rahustamiseks? 
- Jne. 

 

Teostamine 
 Osalejad istuvad ümber laua. 

 Palu osalejatel pakkuda välja, millised värvid seostuvad vihaga ja 
millised meelerahuga. Ideed koondatakse tahvlile. 
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 Valige ühiselt välja viha ja meelerahuga seostuv värv (nt viha – 
punane, rahu – helesinine). 

 Palu osalejatel meenutada, millised märgid näitavad, et nad 
hakkavad ärrituma või on juba vihased (abiks on küsimused): 

- Kas sa muutud vihaseks saades rahutuks? 
- Kas need märgid on seotud sinu kehaga? 
- Millises keha piirkonnas sa viha tunned? 
- Kui sa oled väga vihane, mida sa siis tavaliselt teed? 

 Toodud näited koondatakse tahvlile. 

 Palu osalejatel viha sümboliseerivat värvi paberitele (nt punased) 
kirjutada erinevad vihastamisele iseloomulikud märgid ja iga leht 
illustreerida ka sobiva pildiga. 

 Seejärel mõeldakse, kuidas endast välja minemisega toime tulla. 

 Palu osalejatel pakkuda välja soovitusi, mida teha siis, kui tunned, 
et hakkad vihastama (abiks on küsimused): 

- Kas sa oled kasutanud mõnda enda rahustamise võtet? 
- Kas sulle on õpetatud mõnda head võtet? 
- Kas sellest on abi olnud? 

 Toodud näited koondatakse tahvlile. 

 Palu osalejatel meelerahu sümboliseerivat värvi paberitele (nt 
helesinised) kirjutada erinevad soovitused viha juhtimiseks ja iga 
leht illustreerida ka sobiva pildiga. 

 Valminud punased ja helesinised lehed võib kinnitada lehvikuks ja 
riputada rühmaruumi tahvlile. 

 Iga osaleja võib koostada ka oma isikliku värvilise meeldetuletuse, 
mida hoida märkmiku või kausta vahel.  

  

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Järgneb rühma arutelu (abiks on küsimused):  
- Nimeta olukordi, mis sind tavaliselt vihastavad. 
- Miks on oluline teada, millised märgid näitavad, et sa 

hakkad ärrituma? 
- Mis juhtub, kui su viha kasvab? 
- Miks on hea kasutada rahustavaid võtteid? 
- Nimeta üks uus võte, mida sa võiksid proovida. 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   35 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    55 minutit 

 

Keskkond 

Tahvliga klassiruum (hea, kui on võimalus istuda ümber ühe suure laua) 

 

Materjalid ja lisad 

Vildikad, värvipliiatsid vms 

Värvilised paberid 

Augustaja 

Nöör või pael 
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Juhendajate kogemused ja soovitused 

Seda harjutust on hea läbi viia, kui eelnevalt on kasutatud rühmas harjutust 

„Emotsioonide termomeeter“. 

 

Allikas 

Lindsey, J. (2018). Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele. Tartu: Studium. 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 3.3 

Tunnete haldamine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selles harjutuses proovivad osalejad erinevaid emotsioonide juhtimise meetodeid. 

Harjutuse tulemusena saavad nad valida meetodid, mida harjutada iga päev, et enda 

emotsioone paremini kontrollida. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad, kui palju parandavad positiivsed emotsioonid üldist 

emotsionaalset seisundit. See annab neile hea vahendi, millega enda heaolu tagada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus emotsioonide juhtimise kohta: 
- Kuidas juhime oma emotsioone? 
- Millistes olukordades seda teeme (igapäevaelus, tööl jne)? 
- Kuidas see käib? 
- Jne. 

 Selgita osalejatele, et emotsioonide juhtimine tähendab seda, et 
võtad vastutuse oma mõtete ja tunnete eest ning kontrollid neid. 

- Emotsioonide juhtimise alus on meie närvisüsteemi võime 
kaht moodi töötada. Kui oleme kurvad (või rõõmsad, 
uudishimulikud vm), siis väljendame seda tunnet oma 
kehaga (näo ja kehahoiakuga). Kuid see töötab ka 
vastupidi. Iga näitlejatudeng õpib juba esimesel semestril, et 
kui tuleb kehastada kurba inimest, siis tuleb kõigepealt võtta 
kurva inimese hoiak ning peagi järgneb iseenesest ka 
kurbustunne. 

- Äärmiselt oluline on teada, et see ei toimi vaid halbade, vaid 
ka heade tunnetega. 
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- See tähendab, et suudame oma tuju parandamiseks ise 
positiivseid emotsioone tekitada. 

- Arutluse algatamiseks võib kasutada ka erinevaid 
emotsioonide juhtimisega seotud tsitaate (nt „Parim, mida 
saame teha meile kallite inimeste jaoks, on õppida oma 
tundeid reguleerima.“ – David Schnarch). 

 

Teostamine 

 Selgita osalejatele, et proovite selle harjutuse käigus mitut 
meetodit, mis aitavad emotsioone paremini juhtida. Jaga osalejatele 
emotsioonide juhtimise meetodite töölehed (Lisa 1). 

 Jälgi, et osalejatel oleks piisavalt ruumi, kui nad eri meetodeid 
proovivad. 

 Selgita seejärel meetodeid ükshaaval ning anna osalejatele aega, 
et nad saaksid neid iseseisvalt proovida. 

 
1) Keegi nagu sina 

 Istu vaikses kohas, kus sind ei häirita, ning mõtle kellelegi, kes on 
nagu sina. Kujuta ette, et see inimene: 

- Naerab 
- On rõõmus 
- Teeb midagi, mis sulle tema juures meeldib. 

 Naerata samal ajal! 
 
2) Kujuta ette! 

 Seisa sirgelt (rind ees, kõht sees), vaata veidi ülespoole (silmad 
võivad olla nii lahti kui ka kinni) ja naerata. 

 Kui sa ei saa naeratada, pane hammaste vahele pliiats. 

 Kui sulle paistab sinine taevas, vaata sinist taevast. Kui sinist 
taevast pole näha, kujuta seda ette.  

 Püsi selles asendis kaks minutit ja jälgi, mida pärast tunned. 
 
3) Igapäevane tänulikkus 

 Mõtle kolmele asjale, mille eest oled või olid täna tänulik. 

 Tee sellest igapäevane harjumus (nt iga päev enne 
magamaminekut). 

 
4) Emotsioonide jälgimine 

 Vaata telerist või internetist mingit endale meeldivat saadet (nt 
telesari, spordisaade, jutusaade vms). 

 Jälgi kehahoiakuid, mis väljendavad sinu meelest tugevust, 
enesekindlust ja kindlustunnet. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Alusta pärast esimese kolme meetodi proovimist arutelu rühmas. 
Proovige vastata mõnele järgmistest küsimustest: 

- Milline meetod meeldis kõige rohkem? 
- Kas mõnele kindlale olukorrale, esemele või inimesele 

mõtlemine aitas harjutusi teha? 
- Milline meetod on kõige kasulikum? 
- Millist meetodit kasutad ka edaspidi? 
- Jne. 

 Anna osalejatele kodutööks: 
- Harjutada kolme esimest meetodit 
- Proovida neljandat meetodit (emotsioonide jälgimine) 
- Jälgida tulemusi. 
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 Soovitame leppida kokku uue kohtumise, et arutada üheskoos, 
kuidas läks kodutööde tegemine, ning teha sellest järeldusi. 

 Julgusta osalejaid neid meetodeid ka edaspidi iseseisvalt kasutama 
(nt kodus). Soovita meetodeid regulaarselt ja korduvalt harjutada. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  20 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    60 minutit 

 

Keskkond 

 Vaikne ruum või koht vabas õhus 

 

Materjalid ja lisad 

Erinevad tsitaadid emotsioonide kontrollimise kohta (nt Internetist) 

Lisa 1: Tunnete haldamise tehnikad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Olenevalt osalejate kognitiivsetest oskustest võib olla tarvis kohandada meetodeid 

sihtgrupiga. 

  Neid meetodeid võiks ka tundides sageli kasutada ja seejärel kogetut koos 

arutada. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Lisa 1 

Tunnete haldamise tehnikad 
 
Katseta neid tunnete haldamise tehnikaid iga päev! 
 
 
1) Keegi nagu sina 

 Istu vaikses kohas, kus sind ei häirita, ning mõtle kellelegi, kes on 
nagu sina. Kujuta ette, et see inimene: 

o Naerab 
o On rõõmus 
o Teeb midagi, mis sulle tema juures meeldib. 

 Naerata samal ajal! 
 
 
2) Kujuta ette! 

 Seisa sirgelt (rind ees, kõht sees), vaata veidi ülespoole (silmad 
võivad olla nii lahti kui ka kinni) ja naerata. 

 Kui sa ei saa naeratada, pane hammaste vahele pliiats. 

 Kui sulle paistab sinine taevas, vaata sinist taevast. Kui sinist 
taevast pole näha, kujuta seda ette.  

 Püsi selles asendis kaks minutit ja jälgi, mida pärast tunned. 
 
 
3) Igapäevane tänulikkus 

 Mõtle kolmele asjale, mille eest oled või olid täna tänulik. 

 Tee sellest igapäevane harjumus (nt iga päev enne 
magamaminekut). 

 
 
4) Emotsioonide jälgimine 

 Vaata telerist või internetist mingit endale meeldivat saadet (nt 
telesari, spordisaade, jutusaade vms). 

 Jälgi kehahoiakuid, mis väljendavad sinu meelest tugevust, 
enesekindlust ja kindlustunnet. 
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Harjutus 3.4 

Õnnelikkuse harjutamine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus kogevad osalejad heade mõtete jõudu, mis võib nende päeva 

või koguni elu õnnelikumaks ja edukamaks muuta. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad heade mõtete abil emotsioone reguleerima. Harjutus muudab 

osalejad lähedasemaks ja loob rühmas hea tuju. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Selgita, miks on optimism tähtis nii igapäevaelus kui ka tööl. 
- Optimism aitab meil ületada kõik keerulised olukorrad. 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Jaga igale osalejale tööleht (Lisa 1) ja pliiats. Palu kõigil iseseisvalt 
täita tunnete küsimustik: 

- Kuidas sa end praegu tunned? 
- Vali number 1st 10ni, mis peegeldab sinu õnnelikkuse taset 

hetkel (1 – üldse mitte õnnelik, 10 väga õnnelik). 
- Alternatiivina võib töölehele lisada valiku emotikone ja 

osalejad saavad emotikonile, mis nende enesetundele 
vastab ringi ümber tõmmata (nt siit: 
https://www.teachersparadise.com/c/emojis-how-are-you-
feeling-today-chart). 

 Tegevus koos taustamuusikaga: 
- Laota põrandale positiivsed hüüdlaused (Lisa 2), millest iga 

osaleja valib ühe. 
- Seejärel seisavad osalejad ringis ja loevad ükshaaval enda 

positiivse hüüdlause ette. 

https://www.teachersparadise.com/c/emojis-how-are-you-feeling-today-chart
https://www.teachersparadise.com/c/emojis-how-are-you-feeling-today-chart
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- Siis moodustavad osalejad rühmad enda valitud hüüdlause 
paberi värvi järgi. 

 Sama värvi paberiga osalejad moodustavad rühma ja istuvad 
kokku. Igale rühmale antakse suur paber ja värvilised vildikad. 

- Osalejate ülesanne on teha enda hüüdlausete põhjal plakat. 
Nad võivad plakatile nii kirjutada ja joonistada kui ka seda 
värvida. 

- Julgusta osalejaid olema loomingulised ja tegema koostööd. 
- Kui plakatid on valmis, panevad osalejad need seinale, et 

kõik saaks neid vaadata. 
- Iga rühm esitleb lühidalt oma plakatit. 

 Harjutuse lõpus palu osalejatel uuesti hinnata oma õnnelikkuse 
taset (Lisa 1) või tõmmata ring ümber emotikoni, mis kirjeldab 
nende tundeid sel hetkel. 

 Pärast seda seisavad osalejad ringis ja jagavad oma kogemusi 
(kuidas nad tundsid end tunni alguses ja lõpus) ning võivad neid ka 
selgitada. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Kogemuste jagamine: 
- Kas sellised harjutused muudavad sinu tundeid? 
- Kas sul on mõni hommikune tegevus, mis muudab sinu tuju 

paremaks? 
- Kuidas saaksime optimismi harjutada? 
- Mis võiks teha sind rõõmsamaks (positiivsed mõtted, 

muusika, tegevused, inimesed)? 
- Jne. 

 Kiida osalejaid tubli töö eest ja palu neil endile aplodeerida. Soovi 
neile rõõmsat päeva jätku! 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    35 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi osalejatega ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Pastakad 

Võimalus mängida rahulikku muusikat (nt YouTube-ist) 

Värvilised paberid erinevate positiivsete sõnumitega (erinevate värvide abil 

moodustatakse pärast rühmad) 

Suured paberilehed (igale rühmale), värvilised markerid 

Tahvlinäts 

Lisa 1: Kuidas ma end praegu tunnen? 

Lisa 2: Positiivsed sõnumid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 
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Puuduvad 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Bajai EGYMI, Ungari 
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Lisa 1 (tööleht) 

Kuidas ma end praegu tunnen? 
 
 
Vali number 1st 10ni, mis iseloomustab sinu õnnelikkuse taset praegusel 
hetkel. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Üldse mitte õnnelik       Väga õnnelik 
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Lisa 2 

Positiivsed sõnumid 
 

Ka kõige pisemad asjad 

võivad meid õnnelikuks 

teha. 

 

 

Olen iga hommik õnnelik, et 

saan ärgata. 

 

Minu õnn inspireerib teisi. 

 

 

Saan kõik vajaliku elus õigel 

ajal ja õiges kohas. 
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Armastan end täpselt 

sellisena, nagu olen. 

 

 

Minu süda on täidetud 

armastuse ja rõõmuga. 

 

Minu võimetel ei ole piire. 

 

 

Olen energiline ja 

enesekindel, täis entusiasmi 

ja rõõmu. 
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Minu sõbrad ja pere on 

imelised inimesed. 

 

Olen probleemide 

lahendaja, kes otsib alati 

parimaid lahendusi. 

 

Olen eriline, tunnen end 

oma nahas hästi ja 

armastan oma elu. 

 

Olen vaimselt tugev ja mu 

mõtted on alati selged. 
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Miski ei ole võimatu. Saan 

kõigega hakkama. 

 

Olen heas vormis ja terve. 

 

 

Olen kannatlik ning mõistev 

nii enda kui ka teiste suhtes. 

 

 

Käin jõusaalis ja naudin 

trenni tegemist. 
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Olen tänulik praeguse hetke 

ja oma õnneliku elu eest. 

 

Ma ei muretse möödunu 

pärast, vaid elan olevikus. 

 

 

Lõõgastumine ja puhkus 

annavad mulle energiat. 

 

 

Kui mu tahtejõud on suur, ei 

peata mind miski. 

 



 
 
 

83 
 

Ma ei varja oma tundeid. 

 

 

Elan olevikus ja usaldan 

tulevikku. 

 

 

Püüeldes oma unistuste 

poole ületan kõik hirmud. 

 

 

Olen iseenda 

superkangelane. 
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Suudan maailma muuta. 

 

 

Ma ei anna alla enne, kui 

olen proovinud kõiki 

võimalikke variante. 
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Harjutus 3.5 

Süda, sidrun, käsi 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutuses edastavad osalejad oma tundeid sümbolite kaudu, andes ja saades 

sedasi empaatilist ja tundlikku tagasisidet. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad kuidas tagasisidet (sh kriitikat) vastu võtta. Kuidas ise anda sobilikku 

tagasisidet teistele, kasutades enesekehtestamist. Osalejad õpivad iseennast 

paremini tundma. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Enne alustamist: valmista ette kast, milles on südant, sidrunit ja kätt 
kujutavad sümbolid. 

 Seleta osalejatele harjutuse eesmärki: kuidas anda tagasisidet – nii 
positiivset kui negatiivset – empaatiliselt ja kuidas seda vastu võtta? 

 Arutle ja tee osalejatega kokkuleppeid, kuidas anda ja vastu võtta 
tagasisidet: 

- Kuidas on sobilik käituda, kui keegi annab sulle positiivset 
tagasisidet? 

- Kuidas on sobilik käituda, kui keegi annab sulle negatiivset 
tagasisidet? 

- Kuidas me ei tohiks käituda sellises olukorras? (Nt 
karjumine, solvamine, löömine) 

- Miks on vajalik rahulikuks ja viisakaks jäämine? 
- Kuidas olla kindel, et teine inimene sai minust õigesti aru? 
- Kas me võime sekkuda, kui keegi annab tagasisidet? Millal 

ja miks? 
- Miks on oluline leida teiste juures positiivset? Miks peaks 

olema üldine emotsioon positiivne? 
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- Jne. 
 

Teostamine 

 Osalejad istuvad ringis ilma laudadeta 

 Näita osalejatele kastis olevaid sümboleid ja seleta nende 
tähendust: 

- Süda tähendab positiivset tagasisidet- mis sulle inimese 
juures meeldib? 

- Sidrun tähendab negatiivset tagasisidet- miski häirib sind 
tema käitumise juures ja miks see sind häirib. 

- Käsi tähendab andestamist ja rahu tegemist- Järelikult on 
kahe osaleja vahel olnud varem tüli või lahkheli ning nüüd 
on võimalus rahu teha ja liikuda edasi. 

 Kast sümbolitega saadetakse ringi käima ja igaüks võtab endale 
igat sümbolit mitu tükki. 

 Ükshaaval hakkavad osalejad üksteisele sümboleid jagama iga 
kord seletades, mida nad parasjagu selle sümboliga mõtlevad. 

- Lause peab algama sõnaga „Mina“(mitte „Sina“) 
- Püüa seletajat  aidata kui tema põhjendus jääb segaseks 

küsides täpsustavaid küsimusi. 
- Ära luba teistel kommenteerida samal ajal kui üks inimene 

ennast väljendab. 
- Kui tekib olukord, kus üks inimene saab rohkem kriitikat kui 

ta taluda suudab, tuleb juhendajal sekkuda, et keegi ei 
tunneks ennast peale harjutust haavatuna. Sel juhul tuleks 
tähelepanu juhtida talle antud tagasiside positiivsetele 
osadele. 

 Väga tähtis on harjutuse lõpus rääkida kurbadest ja pettumust 
valmistavatest tunnetest, mis osalejatele osaks saavad ning 
nendega tegeleda( sh. konfliktid lahendada). 

 Lõpus täpsusta kõike, mis jäi segaseks ja räägi osalejatega läbi 
tekkinud kurvad või pettunud tunded. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Avatud arutelu vastates mõnedele järgnevatest küsimustest: 
- Mis juhtus? 
- Oli ülesanne lihtne, raske, ...? 
- Kuidas sa ennast praegu tunned? 
- Kas sa tunned ennast rohkem hinnatuna? 
- Kas sa tunned ennast halvasti/haiget saanuna? 
- Kuidas vastu võtta positiivset tagasisidet? 
- Kuidas vastu võtta kriitikat? 
- Kas harjutusest oli kasu? 
- Kuidas olla parem kriitika vastu võtja? 
- Kas õppisid enda kohta midagi uut? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 
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 Küllalt ruumi, et kõik osalejad mahuksid ringis istuma 

 

Materjalid ja lisad 

Kast või karbike sümbolitega (nt paberile joonistada/printida südamed, sidrunid, käed) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 See harjutus vajab juhendajalt head rühmatunnetust – kas ja millal sellist harjutust 

nendega teha saab. 

 Osalejatele üldiselt meeldib sümboleid kasutada. 

 Mõnel inimesel läheb sisse elamiseks veidi rohkem aega ja nad tahaksid enne ise 

rääkimist teisi kuulata. 

 Väga oluline on enne harjutuse lõppu tegeleda negatiivsete tunnetega ja tekkinud 

konfliktidega. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband. Saksamaa 
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Harjutus 3.6 

Musikaalsed toolid 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutuses võistlevad osalejad istekoha eest ringis. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad reegleid järgima ning kontrollima oma emotsioone võistlusolukorras. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12  

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus teemasse: 
- Kas harrastad mingisugust sporti? 
- Milliseid spordialasid üldse tead? Nimeta nii palju kui oskad. 
- Nimeta reegleid, mida neis spordialades peab järgima. 
- Kas sport mõjutab su emotsioone? Too näiteid! 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Toolid asetsevad ringis, istekoht ringist väljapool. Toole on üks 
vähem kui osalejaid.  

 Pane muusika mängima ja palu osalejatel ümber toolide kõndima 
hakata. Osalejad peavad kõndima seni kui muusika mängib. 

 Ühel hetkel pane muusika seisma. Kui muusika vaikib peavad kõik 
osalejad toolile istuma. Osaleja, kes toolist ilma jäi langeb mängust 
välja. 

 Eemalda igal ringil ka üks tool, et osalejaid oleks alati ühe võrra 
rohkem kui toole. 

 Tegevus jätkub kuni alles jääb ainult üks mängija ainsal toolil. Tema 
on mängu võitja. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Avatud arutelu vastates mõnedele järgmistest küsimustest: 
- Kas suutsid reegleid järgida? 
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- Kuidas suutsid leppida sellega, et langesid mängust välja? 
- Kas suutsid välja langedes siiski teistele kaasa elada ja 

nende edu üle rõõmustada? 
- Kas keegi loovutas vabatahtlikult tooli teisele mängijale kui 

nad mõlemad selle poole jooksid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Küllalt ruumi, et moodustada toolidest ring 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Sobilik osalejatele, kelle liikumine ei ole takistatud. 

 Harjutus võib põhjustada osalejates tugevaid emotsioone. Võidu ja kaotusega 

toimetulek võib olla osalejatele keeruline. Pööra tähelepanu käitumisprobleemidele, 

mis harjutuse käigus võivad avalduda. 

 Harjutust on hea teha ka pikkade istumist nõudvate ülesannete vahel. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Bajai EGYMI, Ungari 
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Harjutus 3.7 

Kuus küsimust 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus õpivad osalejad selgeks emotsioonide juhtimise meetodi, mida 

saavad kasutada halva enesetunde parandamiseks. 

 

Oodatavad tulemused 

Pöörates tähelepanu enda tunnetele ja neid valjusti nimetades õpivad osalejad 

tundeid juhtima. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–6 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 See on omaksvõtmise ja pühendumise teraapia (käitumisteraapia 
haru) harjutus, mille eesmärk on võtta aega, et märgata emotsioone 
oma kehas, neid teadvustada ja aktsepteerida, ning mõelda sellele, 
mida sa vajad. Mida enam mõtleme oma tunnetele, seda paremini 
oskame emotsioone ära tunda ja eristada. See võimaldab tõeliselt 
kogeda kõiki tundeid, nii häid kui ka halbu. 

 Lühike sissejuhatus tunnete ja nende juhtimise kohta: 
- Mis on emotsioonid? 
- Milliseid emotsioone tead? 
- Miks on meil emotsioonid ja milleks on neid vaja? Mida 

saame emotsioonide abil teada? 
- Miks peaksime oma emotsioone juhtima? 
- Millistes olukordades seda teeme (igapäevaelus, tööl jne)? 
- Kuidas saame oma emotsioone/käitumist juhtida? 
- Miks on oluline tunda ka negatiivseid emotsioone (mitte neid 

alla suruda)? 
- Jne. 
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Teostamine 

 Selgita osalejatele, et esitad neile kuus küsimust, mis aitavad neil 
paremini mõista, mida nad praegu tunnevad. See aitab keerulisi 
emotsioone paremini juhtida. 

 Anna juhised, et esialgu mõtleks igaüks vastused oma peas ega 
ütleks neid valjult välja. Kui osalejad on valmis oma vastuseid 
jagama, antakse neile selleks pärast iga küsimuse esitamist 
võimalus. Kui osalejad ei taha avalikult oma mõtetest rääkida, 
võivad nad need paberile kirjutada. Sel juhul on aga suurem 
tõenäosus, et kirja ei panda siiraid vastuseid. 

 Küsi osalejatelt: 
- 1. Mida sa praegu mõtled? (Kirjelda esimest pähe tulevat 

mõtet, isegi kui see on näiteks „ma ei taha seda harjutust 
teha“.) 

- 2. Mida sa praegu näed? (Nimeta esimene asi, mida ruumis 
märkad, nt laud.) 

- 3. Mida sa praegu kuuled? (Nt „kuulen lapsi väljas“, „kuulen 
autosid tänaval“.) 

- 4. Millist enda kehaosa tunned praegu kõige tugevamini? 
(Nt kui olen närvis, võin öelda: „Tunnen oma kõhtu, sest 
kõhus keerab.“) 

- 5. Mis emotsioone praegu tunned? (Proovi nimetada oma 
tundeid.) 

- 6. Mida sa praegu tahad või vajad? (Nimeta palun midagi, 
mida sa praegu vajad. Pole oluline, kui seda pole võimalik 
kohe saada, nt „tunnen, et vajan praegu kodu ja sooja 
vanni“, „tahan vanaemaga rääkida“.) 

 Soovitame korrata kõiki küsimusi vähemalt kolm korda. Ära tee 
viimase (kuuenda) küsimuse ja kordamise vahel pausi. Kui osalejad 
on viimasele küsimusele vastanud, alusta jälle esimesest 
küsimusest. Osalejate mõtted ja tunded võivad harjutuse ajal 
muutuda, mis aitab neil rahuneda. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Proovige vastata arutelus mõnele järgmistest küsimustest: 
- Mis juhtus? 
- Kas harjutus oli lihtne, keeruline vm? 
- Mida sa tundsid? 
- Kuidas end praegu tunned? 
- Jne. 

 Julgusta osalejaid seda meetodit ka iseseisvalt kasutama, kui 
tunnevad selleks vajadust (nt üksi kodus olles). 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 
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Paberid, pastakad vms 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Seda harjutust saab teha ka ühe osalejaga (siis on aga parem vastata suuliselt, mitte 

kirjalikult). 

 Harjutus arendab keskendumisvõimet ja teadvelolekuvõimet. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Saksamaa 
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Harjutus 3.8 

Stressieksperiment 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus kogevad osalejad enda reaktsiooni tõenäoliselt stressirohkele 

olukorrale (teiste ees tantsimine). 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad kogevad stressi ja sellest tulenevaid emotsioone ning õpivad neid 

reaktsioone kognitiivsete tõlgendustega seostama. Harjutus õpetab märkama tundeid 

oma kehas ja nende tunnete seost mõtetega. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Juhendaja peab enne harjutust valmistama ette loosid ehk 
paberilipikud numbritega (v.a number üks). Juhendaja peaks olema 
tuttav ka mõtete, tunnete ja käitumise seostega või tundma 
vähemalt selle kognitiiv-käitumisteraapia mudeli (Lisa 1) 
põhimõtteid, millest lähtudes harjutuse tulemusi ja osalejaid 
analüüsida. 

 Lühike sissejuhatus stressi kohta: 
- Mis on stress? 
- Mis tekitab igapäevaelus stressi? 
- Mis tundeid stress tekitab? 
- Kuidas reageerib keha stressile? 
- Jne. 

 Seleta osalejatele, kuidas on mõtted, emotsioonid, kehalised 
aistingud ja käitumine omavahel seotud. 

 Selgita, et harjutuse käigus pannakse osalejad ajutiselt 
stressirohkesse olukorda, et nad saaks sellest õppida. Veendu, et 
kõik osalejad on selleks valmis ning et nad tunnevad end harjutuse 
ajal mugavalt ja turvaliselt. 
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Teostamine 

 Rühm seisab või istub ringis. 

 Stressi tekitava olukorra loomiseks ja (ebameeldivate) 
emotsioonide esilekutsumiseks peab juhendaja selgitama harjutuse 
kulgu aeglaselt ja tõsiselt. Juhendaja ütleb midagi sellist: 

- Üks teist peab ringi keskel muusika järgi tantsima. Kuid 
tantsija valitakse juhuse tahtel. Igaüks saab suletud 
ümbriku, milles on loos. Loosi peal on number. Ringi keskel 
peab tantsima see, kes saab loosiga number ühe. Ümbrikut 
ei tohi avada enne, kui annan selleks loa. Panen nüüd 
käima muusika ja teie saate harjutuseks valmistuda. 

 Juhendaja laseb muusikal 2–3 minutit mängida (muusika peaks 
olema selline, mille järgi ei ole lihtne tantsida). Kui juhendaja paneb 
muusika kinni, peavad osalejad avama ümbrikud, et näha, kes saab 
number ühega loosi. 

 Pinge võib vaibuda tänu sellele, et osalejad võrdlevad loose ja 
märkavad, et keegi ei saanud number ühte, või ütleb juhendaja 
neile seda harjutuse lõpus ise. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Mida sa harjutuse ajal mõtlesid? 
- Kuidas end tundsid? 
- Kuidas reageeris sinu keha? Mida tundsid oma kehas ja kus 

täpsemalt seda tundsid? 
- Kuidas sellele reageerisid? Mida sa tegid? 
- Kuidas tunned end nüüd? 
- Mida võiks sellest harjutusest õppida? 
- Jne. 

 Juhendaja märgib osalejate reaktsioonid tahvlile joonistatud 
tabelisse (vt lisa 1). Kõik reaktsioonid on väärtuslikud (ka suutmatus 
olukorraga hakkama saada) ning neid tuleks analüüsida, kasutades 
neljafaktorilist mudelit mõtete, emotsioonide, keha ja käitumise 
seoste kohta. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   5 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

 Võimalus mängida muusikat (nt arvuti, kõlarid, ligipääs YouTube-le) – vali muusika, 

mille järgi oleks keeruline ja ebamugav tantsida (et olukorda veelgi stressirohkemaks 

teha) 

 Ümbrikud (nii mitu, kui on osalejaid) paberilipikutega, kuhu on märgitud erinevad 

numbrid, kuid mitte number 1 
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 Lisa 1: Stressieksperiment 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Harjutus ei pruugi sobida neile, kelle jaoks on sotsiaalsed olukorrad niigi keerulised 

(nt autismispektri häirega või sotsiaalfoobiaga inimesed). 

 

Allikas 

 Junge et al. (2002). Health and optimism. GO, p 84–86.  

 

Koostaja 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 
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Lisa 1 

Stressieksperiment 
 
 
Joonista see tabel tahvlile, et koos osalejatega analüüsida:  
 
 

 Mõtted – 
nt ma ei 

taha seda 
teha 

Tunded – 
nt närviline, 

hirmul, 
põnevil 

Keha – nt 
higised 
käed, 

liblikad 
kõhus 

Käitumine 
– nt 

vaatan 
maha, 
küsin 

küsimusi 

Harjutuse tutvustus 
 
 

    

Ümbrikute jagamine 
 
 

    

Muusika mängib 
 
 

    

Ümbrikute avamine 
 
 

    

Olukorra 
lahenemine (ei olegi 
number ühte!) 
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Harjutus 3.9 

Õhupall 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selles harjutuses saavad osalejad kogeda juhendatud lõdvestumist. Õpitakse, kuidas 

keha lõdvestamise kaudu olla rohkem kontaktis oma emotsioonidega. Käesoleva 

harjutus on esimene lõõgastusharjutuste jadas (Õhupall, Selge taevas ja Tunnete 

kujutamine). 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad hingamise tähendust oma emotsioonidega toimetulekul. Osalejad 

saavad oma heaolu loomise tööriistakomplekti jaoks olulise vahendi, mida läbi tehes 

suureneb teadlikkus iseendast.  

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus hingamise toimest ja olulisusest: 
- Mida hingamine sinu jaoks tähendab? 
- Kui tihti sa märkad oma hingamist? Millistes olukordades? 
- Jne. 

 Osalejad istuvad ringis (põrandal mattidel). 

 Tehke koos läbi väike hingamistehnika harjutus: 
- Kujuta ette, et Sul on õhupall kõhus. Võid proovida ühte kätt 

harjutuse  ajal kõhul hoida. Kontrolli alati, et õlad ei tõuseks. 
- Sisse hingamisel õhupall paisub (näita). 
- Välja hingamisel õhupall kahaneb (näita). 
- Jätka mõnda aega. 

 

Teostamine 

 Osalejad lamavad mattidel. 

 Palu neil sulgeda silmas, kui see sobib. 

 Juhenda gruppi kogu harjutuse jooksul. Kasuta alati vaikset ja 
rahulikku häält, räägi aeglaselt “mina” vormis: 
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- Keskendun oma tunnetele, mis tulevad mu kehast....ma 
kujutan jälle ette, et mu kõhus on õhupall... 

- Sisse hingamisel õhupall paisub....väljahingamisel 
kahaneb...ma jätkan aeglast ja sügavat 
hingamist....hingamise ajal ma loen kolmeni (1...2...3..) ja 
väljahingamisel viieni (1...2....3...4...5...) ma hingan sisse 
(1...2...3..) ja välja (1...2...3..4...5..) (korda seda osa mõned 
korrad).... 

- Nüüd ma olen vaikselt ja kuulan mõned minutid mis tunded 
tõusevad mu kehast... (vaiki mõned minutid) 

- Hakkan aeglaselt liigutama oma käsi...oma jalgu....oma 
jalalabasid... oma randmeid... mulle sobival ajal avan 
silmad. 

 Palu osalejatel mitte kohe püsti tõusta, vaid jääda oma mattidele 
istuma. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Grupi arutelu, keskendudes mõnele järgnevatest küsimustest: 
- Mis toimus? 
- Kuidas tundsid ennast harjutuse jooksul? 
- Mida oma kehas tundisid? 
- Kas sa ka tavaliselt hingad kõhuga? 
- Oli see kerge, raske... ? 
- Oled sa midagi sellist varem tundnud? Millistes 

olukordades? 
- Kui tunned mingit emotsiooni, siis mis juhtub Sinu 

hingamisega? 
- Kuidas sa kasutaksid harjutust kui tööriista oma 

emotsioonide maandamisel? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  15 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    45 minutit 

 

Keskkond 

 Hämara valgusega vaikne ruum. 

 

Materjalid ja lisad 

Joogamatid vms. 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Kasuks tuleb juhendaja enda kokkupuude meelerahu või Vaikuseminutite 

harjutustega. 

 Kui osaleja jaoks on raske silmi sulgeda – ära survesta, harjutust on võimalik teha ka 

avatud silmadega. 

 Kui osaleja ei saa lamada (mingi füüsilise erivajaduse tõttu), võib läbi viia ka istudes. 
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 On hea, kui harjutust viiakse läbi mitu korda (vähemalt 4), enne kui liigutakse edasi 

järgmise harjutusega (Selge taevas). Osalejad on siis juba tuttavad taolise 

lõdvestustehnikaga. 

 Osalejatele võib siiski olla lihtsam kui hingamisharjutus on sina-vormis. 

 

Allikas 

  Baruzzo, R. (2014) Equilibrio personale e Training Autogeno. Padova: 

libreriauniversitaria.it edizioni 

 Di Pietro, M. (2014) L'abc delle mie emozioni, programma di alfabetizzazione socio-

affettiva secondo il metodo REBT. Trento: Erickson 

 Lindermann, H. (2003) Training autogeno, il più diffuso metodo di rilassamento. 

Milano: Tecniche nuove 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 
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Harjutus 3.10 

Pokkerinäo treenimine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus tuleb osalejatel vaadata üksteisele ainiti otsa, püüdes samal 

ajal mitte naerda. Kaotaja on see, kes hakkab esimesena naerma. Võitja ja tõelise 

pokkerinäoga osaleja on see, kes enne mängu lõppu naerma ei hakkagi. 

 

Oodatavad tulemused 

See mänguline harjutus aitab nii ennast kui ka emotsioone kontrollida ja reguleerida. 

Osalejad õpivad nii enda kui ka teiste emotsioone ära tundma ja näima 

enesekindlana (kehakeele abil). Nad näevad, kuidas nende kehakeel ja hoiak 

mõjuvad teistele. See on emotsioonide regulatsiooni mooduli sissejuhatav harjutus. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–8 (paarisarv) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Alusta sellest, et paned käima muusika. Kasuta Lady Gaga lugu 
„Poker Face” (võib jätta ka harjutuse ajaks taustale mängima). 

 Lühike sissejuhatus emotsioonide reguleerimise kohta: 
- Ilmetust näost võib olla mõnikord kasu mujalgi kui 

pokkerimängus. Ka igapäevaelus tuleb ette olukordi, kus on 
vaja, et näoilme sinu tundeid ei reedaks. Hea pokkerinäo 
võti on selles, et ilmetu nägu ei tekitaks teistes kahtlusi. 

- Miks on mõnikord vaja tundeid varjata? 
- Ilmetu nägu võib olla kasulik olukorras, kus sa ei taha enda 

sisemaailma kõigile paljastada (nt tööl või eraelus). Tooge 
näiteid sellistest olukordadest. 

- Millises olukorras on tunnete reguleerimine vajalik? 
- Jne. 

 

Teostamine 
 Selgita osalejatele, et harjutuse eesmärk on vaadata kaasmängijale 

üksisilmi otsa ja proovida mitte naerda. 
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 Vali variant ja selgita seda mängijatele. 
 
1. variant 

 Kaks (vabatahtlikku) osalejat istuvad teineteise vastu. 

 Märguande peale vaatavad nad teineteisele otsa. 

 Kaotaja on see, kes hakkab esimesena naerma. 

 Kaotaja asemele tuleb järgmine vabatahtlik mängija. 

 Mäng kestab seni, kuni kõik on saanud mängida. 

 Võitja on see, kes püsib mängu lõpuni tõsine – temal ongi tõeline 
pokkerinägu. 

 
2. variant 

 Osalejad võtavad paaridesse (valides ise paarilise, paarikslugemise 
abil vms). 

 Märguande peale vaatavad kõik oma paarilisele otsa. 

 Igas paaris on kaotaja see, kes hakkab esimesena naerma. 

 Esimese ringi võitjad moodustavad uued paarid (nagu turniiril). 

 Mäng kestab seni, kuni alles on jäänud vaid kaks mängijat. 

 Võitja on see, kes püsib mängu lõpuni tõsine – temal ongi tõeline 
pokkerinägu. 

 

 Nõuanded, kuidas valmistuda järgmiseks mänguks: 
- Seisa peegli ees ja ära mõtle millelegi. Vaata lihtsalt oma 

näoilmeid ja näo liikumist. 
- Jälgi sageli enda neutraalselt näoilmet. Vaata end peeglist 

ja jälgi tähelepanelikult oma näoilmeid, liigutusi, kehahoiakut 
jms, kui oled rahulik ja pingevaba. 

- Pea meeles, et hea pokkerinägu on sellel, kes ei teeskle 
kedagi teist, vaid peidab oma tõelist olemust. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Proovige vastata arutelus mõnele järgmistest küsimustest: 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Mis oli lihtne? Mis oli keeruline? 
- Mis meetodit kasutasid emotsioonide kontrollimiseks? 
- Kuidas hoida nägu ilmetu, kui keegi üritab sind naerma või 

närvi ajada? 
- Kuidas hoida nägu ilmetu isegi siis, kui oled vihane? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    35 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi 

 

Materjalid ja lisad 

Võimalus mängida muusikat (arvuti, kõlarid jms) 
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Muusika: Lady Gaga „Poker Face“ 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Harjutust võib korrata ja see sobib hästi ka mõne teise harjutuse soojenduseks. 

Teismelistele see harjutus meeldib. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Harjutus 3.11 

Tunnete kujutamine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus proovivad osalejad visualiseerimistehnikat, et kogeda 

emotsioone ja mõista paremini, mis toimub samal ajal kehas. Seejärel õpitakse koos 

hingamistehnikat, mis aitab emotsioone paremini reguleerida. See on kolmas 

järjestikune lõõgastusharjutus („Õhupall“, „Selge taevas“ ja „Tunnete kujutamine“). 

Harjutust on parem teha, kui juhendaja on läbinud psühholoogia, muusika- või 

kunstiteraapia või teadveloleku tehnikate koolituse, kuid see ei ole kohustuslik. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutus õpetab paremini mõistma, mis toimub kehas, kui inimene kogeb mingeid 

emotsioone. Osalejad õpivad saama oma kehaga paremat kontakti ning enda 

tunnetega kergemini leppima. Harjutus on hea vahend heaolu tagamiseks. Kuna 

osaleja peab kuulama oma keha ja tundeid, arendab see eneseteadvust. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Selgita osalejatele, et harjutus koosneb kolmest osast: 
lõõgastumine, emotsioonide visualiseerimine ja emotsioonide 
reguleerimine. 

- Esimeses osas keskendume oma kehale ja püüame 
lõõgastuda. Kui suudame lõõgastuda, siis oleme 
tundlikumad ja teadlikumad ning oskame teadvustada, mis 
kehas toimub. 

- Teises osas proovime emotsioone visualiseerida ja neid 
oma kehas ära tunda. 

- Kolmandas osas proovime hingamistehnikat, mis aitab 
keeruliste emotsioonidega toime tulla. 
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Teostamine 

 Osalejad lamavad selili ringikujuliselt paigutatud mattidel. 

 Kutsu osalejaid üles soovi korral silmad sulgema. 
 
Lõõgastumine 

 Juhenda rühma lõõgastuse ajal. Räägi aeglaselt vaikse ja 
rahustava häälega minavormis: 

- Keskendun tunnetele oma kehas ... Hingan sügavalt ja 
aeglaselt ... Sügavad, aeglased hingetõmbed ... Sügavad, 
aeglased hingetõmbed ... 

- Tunnen, kuidas mu jalalabad muutuvad kergeks ... Mu jalad 
muutuvad kergeks ... Mu kõht ja kõik elundid selle sees 
muutuvad kergeks ... Mu rind muutub kergeks ... Ja kael 
muutub kergeks ... Vabastan pinged lõuas ... Lõdvestan 
näolihased ... Pea muutub kergeks ... Tunnen kuklal kerget 
paitust, mis lõõgastab ... Lõdvestan õlad ... Lõdvestan käed, 
siis käelabad ja sõrmed ... Kergus liigub mööda käsivarsi 
ülespoole ja õlgade taha ... Tunnen, kuidas mu selg 
lõdvestub lüli lüli haaval ... Mu tuharad lõdvestuvad, ja reied 
... Seejärel jalalabad ... Nüüd olen üleni lõdvestunud (vaiki 
umbes minut). 

- Jätan kõik muremõtted seljataha ... Lasen mõtetel kui 
pilvedel tuulega eemale kanduda ... Näen vaid selget 
taevast ... 

 
Emotsioonide visualiseerimine 

 Selgita osalejatele, et proovite nüüd emotsioone visualiseerida. 
Alustage mõne põhiemotsiooniga (rõõm, üllatus, vastikus, viha, 
kurbus ja hirm). Järgmisel kohtumisel võite proovida ka 
keerulisemaid emotsioone (piinlikkus, kadedus, häbi, uhkus jms). 
Ühe kohtumise jooksul tuleb valida visualiseerimiseks vaid üks 
emotsioon. 

 Juhenda rühma vaikse ja rahustava häälega: 
- Olen lõõgastunud ja kerge ning mu silme ette tekib sõna 

„rõõm“ (või mõni muu emotsioon, mida püüate 
visualiseerida) ... Jälgin mõne minuti, mis mu silme ees 
toimub, ning kuulan oma keha ja mõistust ... 

 
Emotsioonide reguleerimine (Lisa 1: ruutu hingamise tehnika) 

 Alusta selle harjutusega pärast vähemalt üheminutilist pausi (iga 
korraga, kui harjutust teete, võite pausi pikendada): 

- Kujutan silme ees ruutu ... Liigun silmadega mööda ruudu 
külgi ... 

- Alustan liikumist ruudu ülemisest äärest, liigun silmadega 
ühest nurgast teiseni, hingates samal ajal sisse ja lugedes 
mõttes neljani (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...) (esimene kord võib 
proovida ka vaid kolmeni lugemist). 

- Nüüd liigun ruudu nurgast mööda külge alla ja hoian hinge 
kinni, lugedes mõttes neljani (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...).  

- Jätkan liikumist mööda ruudu alumist äärt, hingates samal 
ajal välja ja lugedes mõttes neljani (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...). 

- Liigun alumisest nurgast mööda ruudu külge üles ja jõuan 
tagasi algusesse, samal ajal hoian hinge kinni ja loen mõttes 
neljani (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...). 

- (Korrake seda liikumist kolm korda.) 
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- Nüüd leban mõne minuti vaikselt ja märkan tundeid, mis mu 
kehas tekivad ... (vaiki umbes minut). 

- Hakkan tasapisi jälle käsi liigutama ... Sirutan varbaid ... 
Jalgu ... Ja käsi ... Ja kui tunnen, et olen valmis, siis avan 
silmad. 

 Palu osalejatel rahulikult istuda, mitte kohe püsti tõusta. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Mida tundsid oma kehas? 
- Kas harjutus oli lihtne, keeruline vm? 
- Kas tundsid mingeid emotsioone? Kuidas sa neid märkasid? 
- Mida nägid, kui proovisid emotsiooni visualiseerida? 
- Kas tundsid oma kehas mingit muutust, kui palusin teil 

rõõmu (vm emotsiooni) visualiseerida? 
- Jne. 

 Selgita osalejatele veel kord ruutu hingamise tehnikat. Jaga kõigile 
ruutu hingamise tehnika juhend (Lisa 1). Julgusta osalejaid seda 
kasutama, kui nad tunnevad tugevaid emotsioone ja tahavad neid 
reguleerida. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

 Vaikne keskkond, kus on võimalik tekitada mahedat valgust 

 

Materjalid ja lisad 

Joogamatid vms 

Lisa 1: Ruutu hingamise tehnika 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Mõnel inimesel võib olla raske silmi sulgeda. Ära sunni kedagi seda tegema. 

Harjutust saab teha ka silmad lahti. 

 Kui osaleja ei saa pikali lebada (nt mõne füüsilise probleemi tõttu), siis saab harjutust 

teha ka istudes. 

 Soovitame leppida kokku järgmise kohtumise, et harjutust korrata ja mõnd teist 

emotsiooni visualiseerida. 

 

Allikas 

 Baruzzo, R. (2014) Equilibrio personale e Training Autogeno. Padova: 

libreriauniversitaria.it edizioni 

 Di Pietro, M. (2014) L'abc delle mie emozioni, programma di alfabetizzazione socio-

affettiva secondo il metodo REBT. Trento: Erickson 
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 Lindermann, H. (2003) Training autogeno, il più diffuso metodo di rilassamento. 

Milano: Tecniche nuove 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 
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Lisa 1 

Ruutu hingamise tehnika 
 
 
 

RUUTU HINGAMINE 
 

 
Hinga sisse 4 sekundit 

 
1 2 3 4 

Hoia hinge kinni 4 sekundit    Hoia hinge kinni 4 sekundit 
 
   4      1 
 
   3      2 
 
   2      3 
 
   1      4 
 

4 3 2 1 
 

Hinga välja 4 sekundit 
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Harjutus 5.1 

Kas sina näed, mida mina näen? 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Osalejad valivad ruumis mõne konkreetse vaatenurga, mis neile meeldib, ja näitavad 

seda teistele. Harjutuse käigus saab osaleja ennast ümbritsevas tuua esile detaile, mis 

on tema jaoks olulised ja erilised. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad saavad võimaluse tutvustada enda valitud vaatenurki teistele osalejatele. 

Harjutus soodustab empaatia arengut ning aitab luua sõbralikku õhkkonda. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus vaatenurkade erisusest: 
- Igaüks näeb asju pisut või väga erinevalt. 
- Me märkame asju erinevalt – kes näeb suurt pilti, kes 

pöörab rohkem tähelepanu detailidele. 
- Me erineme ka selles osas, mida keegi tähtsaks või 

tähendusrikkaks peab. 
- Meenuta ühte tähenduslikku detaili, mida sa täna hommikul 

märkasid (nt. lõhn, valgus, liikumine). 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Jaga osalejatele paberid ja kirjutusvahendid. 

 Osalejate ülesanne on kirjutada paberile oma nimi ja siis rebida 
paberisse auk nii, et see meenutaks pildiraami (ei ole tähtis, millise 
kujuga on auk, peaasi, et sellest on võimalik läbi vaadata). 

 Seejärel peab igaüks leidma ühe meelepärase ja tähendusrikka 
vaatenurga, mida raamida, ja eseme, mille külge oma pildiraam 
kleepida. Osalejaid ärgitatakse kasutama oma kujutlusvõimet – 
mitte miski pole keelatud! 
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 Pärast seda jagunevad osalejad paaridesse. Nad kutsuvad üksteist 
vaatama läbi oma pildiraamide ja kirjeldama, mida nad näevad. 
Julgusta osalejaid arutlema oma vaatenurkade erinevuse üle ja 
näitama üksteisele, mida just nemad pildiraamides näevad. 

 Vahetage paarilisi, kuni kõik osalejad on saanud vaadata läbi nelja 
erineva pildiraami. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis järgmistele küsimustele vastuseid leides: 
- Milliseid detaile pidasid teised osalejad oma pildiraamides 

oluliseks? 
- Mis sa arvad, miks olid just need detailid nende jaoks 

olulised? 
- Kas need on ka sinu jaoks olulised? 
- Kas sul oli lihtne leida endale meelepärast vaatenurka? 
- Kuidas aitasid teistel näha täpselt seda, mida sina nägid? 
- Kuidas sul õnnestus näha seda, mida teised oma 

pildiraamides nägid? 
- Mis sind kõige rohkem üllatas? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum, kus osalistel on võimalik suhteliselt vabalt ringi liikuda 

 

Materjalid ja lisad 

A4 paberid 

Pastakad või pliiatsid 

Kleeplint või tahvlinäts 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 

 

Allikas 

T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine (Andi Krauss, Network Rope) 

https://noored.ee/wp-content/uploads/2014/03/T-

Kit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

  

https://noored.ee/wp-content/uploads/2014/03/T-Kit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf
https://noored.ee/wp-content/uploads/2014/03/T-Kit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf
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Harjutus 5.2 

Andestamine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse jooksul osalejad õpivad otsima lahendusi keerulistele olukordadele läbi 

rollimängu. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad saavad paremini hakkama oma probleemidega, nad suudavad teistele 

kergemini andestada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike arutelu andestamise teemal: 
- Millistes situatsioonides oled sa kokku puutunud 

andestamisega? 
- Andestamise jõud on suur. Andestades teistele või andeks 

paludes ja saades saame teha olukorraga rahu ning edasi 
liikuda. 

- Võime inimestele andestada ja andeks paluda (kui oled 
valesti käitunud) aitab luua tugevaid ja pikaajalisi suhteid. 

- Kas andestus on oluline ka tööelus? Too näiteid. 
- Jne. 

 Kirjelda andestamise rolli meie elus – nii pikaajalist kui lühiajalist 

 Vaadake videot (tõlge Lisa 1): 
https://www.youtube.com/watch?v=FFuHL6Izk6E 

 

Teostamine 

 Rollimäng. Mängige läbi ja otsige üheskoos erinevaid lahendusi. 
Vajadusel kirjeldage teemasid/situatsioone täpsemalt. 

 Erinevad võimalikud teemad: 
- Keegi varastas sinult midagi. 
- Sinu sõber räägib teistele sinu kohta asju, mis pole tõesed. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFuHL6Izk6E
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- Sinu sõber räägib teistele sinu saladusest. 
- Sinu sõber/perekond unustas ära midagi, mis oli sinu jaoks 

oluline. 
- Sinu sõber/klassikaaslane/sugulane ei kutsu sind oma 

peole, kuhu sa tahaksid minna. 
- Jne. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas järelduste tegemiseks: 
- Kuidas teistele andestada? 
- Kas sa oled kunagi kellelegi andestanud? Kas sulle on 

kunagi andestatud? 
- Tooge välja mõned positiivsed lahendused, mis tänasest 

harjutusest kaasa võtta. 
- Milline lahendus meeldis sulle kõige enam? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Arvuti projektori ja kõlaritega 

Video andestamisest: https://www.youtube.com/watch?v=FFuHL6Izk6E 
Lisa 1: Andestus (video tõlge) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Video vaatamine ei ole kohustuslik, harjutust saab teha ka ilma selleta. 

 Video saab seostada ka meelerahu või Vaikuseminutite harjutustega (mõtete ja 

tähelepanu muutmine/suunamine). 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Estonia 

Bajai EGYMI, Ungari 

https://www.youtube.com/watch?v=FFuHL6Izk6E
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Lisa 1 

Andestamine 
 

 Sometimes someone might do something mean to you. / Mõnikord keegi 
võib teha sulle midagi halba. 

 

 That person may not say they're sorry. / See inimene ei pruugi 
vabandada. 

 

 You might be left angry and upset. / Sa võid muutuda sellest vihaseks ja 
oled ärritunud. 

 

 When you are hurting your mind can be filled with thoughts that make you feel 

worse. / Kui sul on valus siis sinu peas keerlevad mõtted, mis 
muudavad asja hullemaks. 

 

 Your mind can be so full with these sad angry thoughts that there is no room 

for happy loving thoughts. / Sinu pea on nii täis neid nukraid vihaseid 
mõtteid, et seal ei ole enam ruumi õnnelikele hoolivatele mõtetele.  

 
/ Videos välk / 
 

 Remember to say to yourself “Even though I can't always choose what 

happens to me I can always choose how I respond”. / Jäta meelde, et 
öelda endale “Isegi kui ma ei saa igakord valida, mis minuga 
juhtub, saan ma alati valida, kuidas ma vastan”. 

 

 You can choose to feel better. / Sa saad valida, et tunda end paremini. 
 

 You can choose to forgive the person who hurt you. / Sa saad valida, et 
andestada inimesele, kes sulle haiget tegi. 

 

 You can even feel compassionate for them. / Võid isegi nende suhtes 
kaastundlik olla. 

 

 Maybe they acted in a mean way because they were hurt too. / Võib-olla 
nad käitusid halvasti, sest keegi tegi neile haiget. 

 

 We make the choice to forgive someone. / Me teeme valiku kellelegi 
andeks anda. 

 

 You are letting go of your sad and angry thoughts. / Sa lased lahti oma 
kurbadest ja vihastest mõtetest.  
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/ Videos poiss üleni pildil / 

 

 When these thoughts are gone, your mind is free and clear like a sunny day. / 
Kui need mõtted on kadunud, sinu pea on vaba ja selge nagu päev 
täis päikest. 

 

 By letting go you make room in your mind and heart for happy loving thoughts 

and feelings. / Lastes lahti halbadest mõtetest, teed ruumi oma peas 
ja südames õnnelikele hoolivatele mõtetele ja tunnetele. 

 

 You can start with having gratitude or thankfulness for all of the good things in 

your life. / Alustada sellest, et oled õnnelik või tänulik kõikide heade 
asjade eest oma elus. 

 

 When you choose to let go of hurt and anger and feel grateful you feel better 

immediately. / Kui valid selle, et lased lahti valust ja vihast ja tunned 
tänulikkust siis tunned end kohe paremini. 

 

 But what if all the sad angry thoughts sneak back in and try to cloud your mind 

again. / Aga mis siis kui kõik need kurvad vihased mõtted hiilivad 
pähe tagasi ja üritavad sinu päikeselist päeva taas varjutada. 

 
/ Videos vihmapilved ja äike / 

 

 That's okay. You have the power to change these thoughts. / See on OK. 
Sul on jõudu neid mõtteid muuta. 

 

 Just like changing the channels on the TV, you can change your thoughts in 

your mind to happy loving thoughts again and again. / Just nagu 
vahetades kanaleid televiisoris, võid sa muuta mõtteid oma peas 
jälle õnnelikeks hoolivateks mõteteks korduvalt. 

 

 The more you practice changing your thoughts the easier it is to do. / Mida 
rohkem sa harjutad oma mõtete muutmist, seda kergem on seda 
edaspidi teha. 

 

 You will be stronger and have a clear mind and happy heart. / Sa saad 
tugevamaks ning su pea on selge ja süda õnnelik. 

 

 You will be able to make good loving choices. / Sa oled võimeline tegema 
häid hoolivaid valikuid. 
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 Choosing loving thoughts over angry thoughts takes courage. / Valides 
armastavad mõtted vihaste mõtete vastu nõuab julgust. 

 

 You need courage to be grateful even when you are hurting. / Sa vajad 
julgust, et olla tänulik isegi kui sul on valus. 

 

 It takes a lot of courage to forgive when the person who hurts you doesn't say 

sorry and you must have courage to reach out to someone who is sad. / See 
nõuab palju julgust, et andestada inimesele (kes sulle haiget teeb), 
kes ise ei taha andestada, ja sul peab olema julgust, et jõuda 
inimeseni, kes on kurb. 

 

 Courage + gratitude + forgiveness + compassion = choosing love. Let's decide 

right now to choose love. / Julgus + õnnelikkus + tänulikkus + 
kaastunne = valid armastuse. Otsustame kohe ära, et valime 
armastuse. 
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Harjutus 5.3 

Ma meeldin iseendale 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse abil avastavad osalejad oma positiivseid külgi ja tugevusi, analüüsides 

koos paarilisega töölehe joonise abil enda keha. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad märkama enda erilisi, häid ja tugevaid külgi. Samuti õpivad nad 

teiste häid omadusi märkama ja kiitma. Osalejad peaksid tundma, et nad meeldivad 

teistele ja neid aktsepteeritakse. Harjutus loob rühmas hea tuju ja selle tulemus võib 

olla kõrgem enesehinnang ja paremad pikaajalised suhted. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–6 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus teemasse: 
- Miks on tähtis endale meeldida? 
- Miks on tähtis tunda enda tugevusi? 
- Miks on tähtis teada, mida teised endi ja sinu puhul 

väärtustavad? 
- Nimeta mõni väärtuslik omadus. 
- Kui peaksid tegema nimekirja enda headest ja halbadest 

omadustest, kumba oleks lihtsam teha? 
- Miks ei tohiks negatiivsetele asjadele liiga palju 

keskenduda?  

 Juhendaja selgitab osalejatele, et harjutust tehes peab tooma välja 
vaid häid omadusi. 

 

Teostamine 

 Igaüks valib endale paarilise. 
- Juhendaja võib paarid ka ise valida, et panna kokku hästi 

koostööd tegevad inimesed. Kui paarilised ei saa omavahel 
hästi läbi, võivad harjutuse tulemused olla hoopis kahjulikud. 
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 Anna võimalusel paaridele piisavalt ruumi. Kõige parem oleks anda 
igale paarile eraldi ruum. Nii saavad nad keskenduda vaid 
teineteisele. 

 Jaga kõigile keha joonise tööleht (Lisa 1). 
- Esimene paariline alustab sellega, et kirjeldab, mis talle 

enda eri kehaosade juures meeldib, ning kirjutab need 
joonisele selle kehaosa juurde (nt suu – mul on ilus 
naeratus). Võib kasutada noolekesi ja muid sümboleid.  

- Peale välimuse võib nimetada ka kehaosadega seotud 
iseloomuomadusi (nt süda – olen lahke, kõrvad – olen hea 
kuulaja). 

- Siis osutab teine osaleja joonisel mõnele muule kehaosale 
ja ütleb, mis talle oma paarilise juures meeldib. 

- Pärast seda vahetatakse ülesanded, nii et mõlemad 
nimetavad oma paarilise häid külgi. 

 Kui osalejad on juba varem tuttavad ja tunnevad end teineteisega 
mugavalt, võivad nad töölehe asemel joonistada oma tegeliku keha 
piirjooned suurele paberile. Selle jaoks: 

- laota põrandale suur tugev paber (üks paber igale paarile); 
- üks paariline heidab paberile pikali ning teine joonistab 

vildika või pliiatsiga (ei määri riideid) paberile tema keha 
piirjooned; 

- pikali lamanud paariline tõuseb püsti ja alustab sellest, et 
kirjeldab, mis talle enda eri kehaosade juures meeldib, ning 
kirjutab selle paberile selle kehaosa juurde (nt suu – mul on 
ilus naeratus; võib kasutada noolekesi ja muid sümboleid); 

- peale välimuse võib nimetada ka kehaosadega seotud 
iseloomuomadusi (nt süda – olen lahke, kõrvad – olen hea 
kuulaja); 

- siis osutab piirjoone joonistanud osaleja mõnele muule 
kehaosale paberil ja ütleb, mis talle oma paarilise juures 
meeldib; 

- seejärel keeratakse paberi teine pool ja paarilised 
vahetavad ülesanded. 

 Juhendaja aitab, kui osalejad ei oska leida häid külgi või kui 
mainitakse negatiivseid omadusi. 

- Osalejad peaksid märkama nii enda kui ka paarilise häid 
külgi. Julgusta neid mõtlema sellele, mis teeb inimese 
toredaks ja tugevaks ning kuidas teised teda väärtustavad. 
Igal joonisel peaks olema lõpuks hulk positiivseid sõnumeid. 

 Pärast tööd paarides esitleb igaüks rühmale oma paarilise kohta 
tehtud joonist, kirjeldades kaaslase häid omadusi (tema tugevused 
on ...). Sageli aitab see ka teistel kirjeldatud inimest uues valguses 
näha. 

- Kui mõni osaleja ei taha esitleda joonist rühma ees, võib ta 
teha seda eraldi vaid juhendajale. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Kuidas teile harjutus meeldis? 
- Kumb oli lihtsam, kas enda või oma paarilise heade külgede 

märkamine? 
- Mida õppisid enda kohta? 
- Jne. 
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Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   40 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    60 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Värvilised pliiatsid 

Suured (paksema) paberi lehed (nt tapeedirull, pakkepaber) 

Markerid (vesilahustuvad) 

Lisa 1: Ma meeldin iseendale 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 On väga oluline, et osalejad oleksid juba varem tuttavad ja tunneksid end üksteisega 

mugavalt, et luua turvaline keskkond ja usaldus rühmas. Harjutuse juhendaja peab 

oskama luua turvatunnet ja toetama harjutuse ajal osalejaid emotsionaalselt. 

 Kuna keha piirjoone joonistamise harjutus on üsna intiimne, tee harjutust samast 

soost osalejatega (kõik osalejad mees- või naissoost). Harjutus sobib pigem väiksele 

rühmale, kus on tüdrukud/naised, kes tunnevad üksteist ja saavad hästi läbi. 

Poisid/mehed võivad tunda end ebamugavalt, kui keegi toob nende välimusega 

seotud omadusi esile. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 
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Lisa 1 (tööleht) 

Ma meeldin iseendale 
 
Nimi: 
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Harjutus 5.4 

Ma arvan, et ... on tore, sest 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus kogevad osalejad, mis tunne on teha ja saada komplimente. 

See innustab looma teistega positiivseid suhteid. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad oskavad edaspidi komplimente teha ja vastu võtta, mis aitab luua ja hoida 

kaaslastega häid suhteid. Positiivne tagasiside tõstab enesehinnangut. Rühmaliikmed 

tunnevad üksteisega tugevamat sidet. Harjutus loob meeldiva õhkkonna. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus komplimentide tegemise kohta: 
- Kuidas teha komplimente? 
- Millist tüüpi komplimente on olemas? Nt üldine/konkreetne, 

välimuse/käitumise/iseloomu kohta. 
- Jagage kogemusi: millal tegin viimati kellelegi komplimendi, 

mida ütlesin ja kuidas teine reageeris? 
- Jne. 

 Selgita osalejatele, et hakkate kirjutama üksteise kohta positiivseid 
väiteid. Rõhuta, et kõik peaksid leidma midagi positiivset iga 
kaasosaleja kohta. 

 

Teostamine 

 Jaga osalejatele paber ja kirjutusvahend. 

 Iga osaleja kirjutab lehe ülemisse äärde järgmise lause: 
- „Ma arvan, et X (teise osaleja nimi) on tore, sest ...“ 

 Juhendaja korjab paberid kokku, segab ära ja jagab uuesti laiali. 
Esialgu ei tohiks ükski osaleja saada teda ennast kirjeldava lausega 
paberit. 
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 Seejärel kirjutab iga osaleja talle antud paberile midagi positiivset 
selle inimese kohta, kelle kohta käib esimene lause. Kui lause on 
kirjutatud, tuleb voltida leht nii, et näha jääb vaid esimene lause 
lehe ülemises ääres („Ma arvan, et X on tore, sest...“), ja anda see 
järgmisele osalejale edasi. 

 Paber käib ringi ja pärast igat kirjutatud lauset volditakse seda 
siksaki ehk lehviku voltimise meetodiga, peites kõik laused peale 
esimese. 

 Kui kõik on saanud kirjutada midagi iga kaaslase kohta (eelnevaid 
lauseid lugemata), antakse igale osalejale leht lausetega tema 
kohta. Nii saavad kõik lugeda, mida positiivset teised tema kohta 
kirjutasid. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Kas sulle see harjutus meeldis? 
- Kas teiste kohta positiivseid lauseid kirjutada oli raske? 
- Mida tundsid, kui lugesid positiivseid lauseid enda kohta? 
- Miks on positiivse tagasiside andmine tähtis? 
- Kuidas mõjutab positiivne tagasiside suhteid? 
- Kas tahad jagada mõnd positiivset lauset, mis sinu kohta 

kirjutati? 
- Mida uut täna õppisid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Paberid, pastakad/pliiatsid vms 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Osalejad peaksid olema varem tuttavad. 

 Kui mõne osaleja jaoks on teiste kohta positiivsete ja meeldivate kommentaaride 

leidmine keeruline, peaks juhendaja näidete abil aitama. 

 Juhendaja peab hoidma harjutuse ajal silma peal, et kõik kirja pandud laused oleksid 

positiivsed. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Harjutus 5.5 

Kes selle kirjutas? 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutuses tuleb osalejatel toime tulla teiste inimeste eelistustega. Nad peavad 

järgima reegleid, jagama ideid ning jõudma lõpuks ühisele arusaamale. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad tundma teiste inimeste eelistusi. Nad õpivad konstruktiivselt 

arutlema, reeglitest kinni pidama, üksteisega suheldes ühise kompromissini jõudma. 

Nad mõistavad, et inimestel on erinevad arvamused ja eelistused ning muutuvad 

seeläbi teiste suhtes empaatilisemaks. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 8–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Jaga osalejatele paberilipikud, millel on rohelised või sinised täpid 
eesmärgiga jagada osalejad lõpuks kaheks rühmaks  (valmista need 
eelnevalt): 

 Jaga kõigile pliiatsid. 
 

Teostamine 

 Palu osalejatel kirjutada paberile midagi, mis neid iseloomustab (nt: 
lemmikloom, lemmiktoit, hobi vms) 

 Iga osaleja voldib oma paberi kokku ning jätab enda täpi värvi 
meelde. Juhendaja korjab paberid kokku. 

 Juhendaja kirjutab märksõnad paberitelt tahvlile jagades need täpi 
värvi järgi vastavalt punasesse ja sinisesse tulpa. 

 Osalejad jagunevad samuti täpi värvi järgi kahte gruppi. 

 Sinise grupi inimesed peavad ühendama punase tulba märksõnad 
õige inimesega punasest grupist, kes enda kohta selle märksõna 
kirjutas, ja vastupidi. 

- Osalejad peavad arutlema selgelt ja valjuhäälselt. 
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- Juhendaja valib nimekirjast märksõna ja küsib, kes selle 
kirjutas. Kui tiim arvab nime õigesti võivad nad edasi arvata. 

- Kui tiim arvab valesti on teise tiimi arvamise kord. 

 Võidab grupp, kes esimesena kõik märksõnad õige inimesega 
kokku viib. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutle, mida sellest harjutusest peaks õppima (teiste peale 
mõtlemine, konstruktiivne arutelu): 

- Kirjelda kuidas Sinu grupis töö toimus-Kas teil oli liider või oli 
demokraatlik otsustamine? 

- Kuidas sa said hakkama olukorras, kus sa ei olnud oma 
rühmaga samal arvamusel? Oli see pigem kerge või raske? 

- Kas oli lihtne või raske ära arvata õiget inimest? 
- Kuidas sa said hakkama olukorras, kus teine rühm arutas 

sinu kirjutatut? Oli see pigem kerge või raske? 
- Mida sa selle harjutuse käigus õppisid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

 Vastavalt osalejate arvule roheliste või siniste täppidega paberilipikud (osalejate 

jagamine kaheks rühmaks värvi järgi) 

 Kirjutusvahendid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband. Saksamaa 
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Harjutus 6.1 

Pime usaldus 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus juhivad osalejad oma kinniseotud silmadega kaaslast läbi 

ruumi. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad teiste inimestega empaatilisemalt käituma, tõuseb enesekindlus ja 

enesehinnang, erinevad himud võivad väheneda. Vastastikune usaldus paariliste 

vahel tõuseb ning sellest võib välja areneda tugevam (sõprus)suhe. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–16 (paarisarv) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus usalduse ja empaatia teemadel: 
- Miks on usaldus oluline igapäeva- ja tööelus? (Me kõik 

vajame usalduslikku ja avatud keskkonda) 
- Millistes olukordades on usaldus eriti oluline? 
- Mida on vaja usaldusliku suhte jaoks? Kuidas seda 

saavutada, mida sina selleks teha saad? 
- Millistes olukordades saad teistele toetuda? 
- Kui usalduslikud on suhted teie rühmas? 
- Mis on empaatia? Miks me seda vajame? (See on võime 

tajuda teiste emotsioone, tundmusi, tundeid ja vajadusi) 
- Millal sa oma elus empaatilisust praktiseerid? 
- Jne. 

 Selgita osalejatele, et selle harjutuse käigus nad harjutavad 
usaldamist ja empaatilist käitumist läbi üksteise juhtimise ruumis. 

 

Teostamine 
 Lase osalejatel võtta paaridesse (vabal valikul, läbi loendamise 

vms). 
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 Üks paariline seob oma silmad kinni ja peab teine peab teda läbi 
ruumi juhtima. 

 Ohutusele mõeldes peab olema kindel, et kinniseotud silmadega 
osalejad ei saa endale kogemata viga teha (nt ebatasane põrand, 
kus on võimalik komistada). 

 Harjutuse pikkust ja raskusastet võib kohandada vastavalt grupi 
tasemele. Näited võimalikest variantidest: 

- Pimedat kaaslast juhitakse käest kinni hoides, rääkimine 
pole lubatud. 

- Pimedat kaaslast juhitakse köiest kinni hoides, rääkimine 
pole lubatud. 

- Pimedale kaaslasele antakse suunamuutuseks juhiseid 
kasutades puudutust õlgadel või seljal (nt parema õla 
puudutus – pööra paremale, puudutus seljale – kõnni otse 
jne.) 

- Nägija juhib pimedat kaaslast varieerides kõnni kiirust ja 
tekitades pidevaid suunamuutusi. 

- Nägijad vahetavad oma kaaslasi nii, et pimedad kaaslased 
sellest aru ei saaks ja tegevus jätkub sujuvalt. 

- Nägija annab oma pimedale kaaslasele lühikesi sõnalisi 
juhtnööre, millises suunas liikuma peab. 

- Pime kaaslane proovib seletada, kuskohas ta ruumis hetkel 
asub. 

 Paarid vahetavad oma rollid. 

 Lõpus juhitakse kõik pimedad kaaslased korraga väikesele alale, 
mis on nt spordisaali põrandale maha märgitud. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis toimunu kohta. Läbiviija ülesandeks on tähelepanu 
pöörata ja arutleda teemadel nagu usaldus, ebakindlus, teisest 
sõltumine ja vastutus teise ees, enesekontroll ja selle kaotamine, 
taju ja pimedus kui erivajadus. Abiks võivad olla järgmised 
küsimused: 

- Kui lihtne oli usaldada kaaslast, kes sind juhtis? 
- Kuidas sa ennast tundsid, kui sul olid silmad seotud ja 

sõltusid teisest inimesest? 
- Mida tundis pimeda kaaslase juhendaja?  
- Kas lihtsam on olla juhendaja või juhendatav – miks? 
- Mida sa enda kohta teada said? 
- Mida sa enda kaaslaste kohta teada said? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    35 minutit 

 

Keskkond 

Piisavalt ruumi (nt võimla) 

 

Materjalid ja lisad 
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Rätikud või sallid silmade kinni sidumiseks 

Lühikesed nöörijupid, paelad vms 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Kuna paljudele on teiste usaldamine esialgu keeruline, tasub seda harjutust teha 

omavahel tuttava rühmaga. Kellelegi teisele kontrolli andmine enda üle vajab julgust 

ja pingutust. 

 Kui keegi osalejatest muutub ärevaks, siis tasub talle alguses anda juhendaja roll, 

ainult vabatahtlikkuse alusel saab valida esimese juhendatava. 

 Juhendamise osa ei tohiks olla liiga lühike, siis ei jõua kogemus tekkida. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Harjutus 6.2 

Joonistamine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus õpivad osalejad koos joonistades, mis on empaatia. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutus õpetab kaaslastega empaatiliselt koostööd tegema ja emotsioone 

reguleerima. See loob usaldusväärse ja toetava keskkonna. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Rühm istub ringis ümber laua või põrandal. 

 Jaga osalejatele paber, pliiatsid või muud joonistustarbed. 

 Pane käima taustamuusika – see on harjutuse oluline osa. Vali 
rühma iseloomuga sobiv muusika. Soovitame kasutada aeglase 
rütmiga instrumentaalset, klassikalist või modernset muusikat (nt 
new age‘i stiilis). 

 

Teostamine 

 Seleta osalejatele, et hakkate koos joonistama. Iga osaleja 
joonistab midagi enda käes olevale paberile ning annab selle siis 
kõrvalistujale edasi. 

 Palu kõigil joonistama hakata. Rõhuta, et ei ole oluline, kui hästi 
keegi joonistab. Soovita neil mitte mõelda liialt tulemusele, vaid 
pigem lasta instinktidel ja tunnetel kätt juhtida. 

 Julgusta neid kasutama eneseväljenduseks eri materjale ja 
tehnikaid. Eesmärk on lasta end vabaks ning juhinduda 
tundmustest ja kujutluspiltidest, mida muusika tekitab. 

 Kui kõik on saanud minuti joonistada, palu osalejatel anda paber 
endast paremale edasi. 

 Korrake neid samme seni, kuni ring saab täis ja iga osalejani jõuab 
joonistus, millega ta alustas. 
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Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Kas tundsid, et said joonistades enda tundeid väljendada? 
- Kas suutsid unustada mõistuse hääle ja olla loominguline? 
- Kas enda joonistust oli raske teisele edasi anda? 
- Mida tundsid, kui sinuni jõudis teise joonistus ja kui seda 

täiendasid? 
- Kas tundsid teiste joonistustes ära mõne emotsiooni, 

näiteks ettevaatlikkuse, agressiivsuse, ülbuse või 
häbelikkuse? 

- Kas said aru, mis emotsioone teised oma joonistustega 
väljendasid? 

- Kas õppisid midagi uut (enda või teiste kohta)? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 40 minutit 

Kokku    60 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Joonistuspaberid (nt 40x60 cm) 

Värvilised pliiatsid, markerid, vildikad jms 

Võimalus mängida muusikat (kõlarid jms) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Kui tahad järelduste ja kokkuvõtte osas joonistusi ja kunstitehnikate valikut põhjalikult 

analüüsida, on vaja kunstiteraapia teadmistega psühholoogi abi. 

 

Allikas 

Sabina Manes, “Giochi per crescere insieme”, Franco Angeli Editore, 2007 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 
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Harjutus 6.3 

Vanaema lõngakera 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutus aitab arendada probleemide lahendamisele keskenduvat mõtlemist, 

koostööd ja omavahelist suhtlust füüsilise tegevuse kaudu. Osalejad moodustavad 

inimsõlme, mille peavad eelmainitud oskusi rakendades lahti harutama. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad kogevad koostöö ja empaatilise suhtluse tulemuslikkust, ühtlasi väheneb 

hirm füüsilise kontakti ees.  

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Selgita sissejuhatuseks, et elus tuleb ette olukordi, mis näivad 
esmapilgul lahendamatud, kuid mis rahulikult samm-sammu haaval 
lähenedes leiavad lahenduse. Eriti, kui olukorda saab lahendada 
teistega koos. 

 

Teostamine 

 Palu osalejatel seista kitsale ringjoonele üksteise lähedale. 

 Igaüks sirutagu oma käed ette välja otsides ükskõik kelle teise kätt 
ning võtku sellest kinni. 

 Kui kõik hoiavad mõlema käega kellegi teise käest kinni tuleb 
tekkinud sõlm lahti harutada. Selleks on vaja teiste ühendatud 
kätest üle ronida või alt läbi pugeda. 

 Kasulik on üksteist jälgida ja tekkinud olukorda analüüsida ning 
seejärel koordineeritult üheskoos tegutseda. 

 Tuleb olla ettevaatlik, et üksteisele mitte haiget teha ega ühendatud 
kätele liialt survet avaldada. 

 Juhendaja peaks olukorda sekkuma nii vähe kui võimalik. 
 



 
 
 

129 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutlege, kas ja kuidas osalejad üksteist jälgisid ning sellest 
õppisid. 

 Lase neil avastada, et ka suured segadused on lahendatavad. 
Ringi moodustumine algsest puntrast üllatab neid. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Küllalt ruumi, et moodustada osalejatest ring (sise- või välistingimustes) 

Harjutust saab teha ka õues. 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Sobib osalejatele, kelle füüsiline liikumine ei ole takistatud. 

 Kui osalejaid on piisavalt, ei peaks juhendaja mängus ise osalema, vaid jälgima ja 

vajadusel abistama. Suure grupi puhul on võimalik moodustada ka mitu väiksemat 

ringi. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Saksamaa 
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Harjutus 6.4 

Ärksalt kümneni 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Lihtne keskendumisvõimet tõstev harjutus, mis aitab rühmal rahuneda. Ühiselt 

loetakse numbreid ühest kümneni. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad teistega arvestama ja oma impulsse kontrollima. Pärast harjutust on 

rühm rahulikum ja vaiksem ning suudab paremini keskenduda järgnevale tegevusele. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus tähelepanelikkusest ja selle mõjust suhetele: 
- Rühmas on oluline pöörata üksteisele tähelepanu ja 

arvestada teineteisega. Miks? 
- Mis võib juhtuda, kui ma panen ennast alati esikohale (mulle 

ju meeldib rääkida)? 
- Ja vastupidi, mis juhtub, kui ma lasen teistel rääkida ja ise 

ütlen harva midagi? 
- Enda käitumist saab kontrollida, et inimene ei oleks liiga 

pealetükkiv ega ka liiga tagasihoidlik.  
- Jne. 

 

Teostamine 

 Rühm moodustab ringi (nägudega ringi keskele). 

 Eesmärk on lugeda rühmaga koos kümneni. 
- Alustatakse number ühest. Ainult üks inimene korraga tohib 

numbri ütelda. Kui mitu osalejat ütleb numbri samaaegselt, 
siis tuleb alustada algusest (number ühest). 

- Kõik peavad vähemalt ühe korra numbri ütlema. Kui 
osalejaid on rohkem kui 10 võib lugeda numbreid edasi või 
alustada lihtsalt uuesti number ühest. 
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 Kui vaja, võib harjutust teha mitu korda. 

 Alternatiivina võib paluda osalejatel silmad kinni panna (sel moel on 
lihtsam keskenduda). 

 Alternatiivina võivad osalejad seista hajusalt üle terve ruumi või 
jääda istuma oma kohtadele (kuigi rahutu grupiga annab kohalt 
püsti tõusmine palju juurde). 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis järgmistele küsimustele vastates: 
- Kuidas märkasid, millal rääkida/vaikida?  
- Kas harjutus oli sinu jaoks lihtne/raske? 
- Kuidas sa saad seda teadmist oma igapäevases elus 

kasutada? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Hea lühike harjutus, mida kasutada üha uuesti juhtudel, kui osalejate 

keskendumisvõime alaneb ja rühm muutub rahutuks. Ühtlasi ka lõbus ja aktiivne 

vaheldus istumisele. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 
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Harjutus 6.5 

Minu iseloom 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus analüüsivad osalejad enda ja teiste iseloomuomadusi täites 

paaristööna üksteise kohta sama töölehe ja peegeldades, kuidas näevad nad ennast 

ise ja kuidas tajuvad neid teised. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse käigus õpivad osalejad ära tundma ja analüüsima enda iseloomuomadusi, 

märkama kaaslaste iseloomujooni ja erinevate iseloomudega inimesi enda ümber. 

Nad mõistavad, kuidas iseloomuomadused mõjutavad nende suhteid teistega. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus iseloomu ja iseloomuomaduste teemal: 
- Mis on iseloom? 
- Milliseid iseloomuomadusi tead? 
- Kuidas positiivsed iseloomuomadused mõjutavad teisi ja 

sind ennast? 
- Kuidas negatiivsed iseloomuomadused mõjutavad teisi ja 

sind ennast? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Jaga grupp paarideks. Jaga kõigile töölehed (Lisa 1) ja 
kirjutusvahendid. 

 Iga osaleja täidab kõigepealt iseseisvalt töölehe enda 
iseloomuomaduste kohta ja seejärel kaaslase töölehe tema 
iseloomujoonte kohta: 

- Minu parim iseloomuomadus on ... 
- Sõbrad ütlevad, et ma olen ... 
- Vanemate arvates olen ma ... 
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- Kui mul on hea tuju, siis ma ... 
- Kui mul on kurb meel, siis ma ... 
- Iseloomujoon, mida võiksin enda juures muuta ... 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis järgmiste küsimuste abil: 
- Kuidas meie iseloomuomadused mõjutavad meie suhteid 

teistega? 
- Kas inimese iseloomu saab muuta? 
- Millised positiivsed iseloomuomadused sul on? 
- Millised negatiivsed iseloomuomadused sul on? 
- Milliseid iseloomuomadusi hindad teistes inimestes? 
- Millist iseloomuomadust sooviksid enda juures muuta? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    25 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Värvilised pliiatsid, pastakad 

Lisa 1: Minu iseloom 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Tee eelnevalt valmis nimekiri erinevatest iseloomuomadustest, juhuks, kui osalejatel 

ideed otsa saavad. 

 Pärast esialgset kõhklust osalejatele tavaliselt meeldib seda harjutust teha. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Minu iseloom 
 
Vali 10 omadust, milline sa enda arvates oled. Tõmba neile joon alla. 
 
SÕBRALIK       KORRALIK 

AKTIIVNE       LEIDLIK 

HEA SUHTLEJA      TÖÖKAS 

UUDISHIMULIK      VAIKNE 

RAHULIK       HEA KOHANEJA 

VÕIMEKAS      JULGE 

HEA KUJUTLUSVÕIMEGA    SIIRAS 

ISESEISEV      VAOSHOITUD 

KOHUSETUNDLIK     RISKIALDIS 

SIHIKINDEL      OPTIMISTLIK 

REALISTLIK      SÕNAKEHV 

TÄPNE       SELTSIV 

USALDAV       TUNDLIK 

Palu oma kaaslasel valida samuti 10 omadust, mis sind iseloomustavad. 
Palu tal neile joon alla tõmmata mõne teise värviga. Vaata, kui palju teie 
arvamus sinust kattus. 
 
Vasta küsimustele: 

 Minu parim iseloomuomadus on .......................................... 

 Sõbrad ütlevad, et ma olen .................................................. 

 Vanemate arvates olen ma .................................................. 

 Kui mul on hea tuju, siis ma ................................................. 

 Kui mul on kurb meel, siis ma .............................................. 

 Iseloomujoon, mida võiksin enda juures muuta ................... 
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Harjutus 6.6 

Kuidas öelda „ei“? 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus kogevad osalejad, mis tunne on öelda „ei“, ning õpivad ennast 

kehtestama. See julgustab inimest vajadusel enda eest seisma. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad on võimelised vajadusel ütlema „ei“ ja enda eest seisma. See kogemus 

toetab nende enesekindlust. Nad teadvustavad, mida neil vaja on ning kuidas oma 

heaolu säilitada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus enda kehtestamise teemal: 
- Miks on vaja osata ennast kehtestada? 
- Millal on seda keeruline teha? 
- Palun too näide enda kehtestamise kohta. 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Grupp istub või seisab ringis 

 Alustaja mõtleb välja ja esitab endast paremal seisvale inimesele 
pakkumise, millest ta ei saa keelduda (näiteks “Läheme järgmise 
tunni asemel hoopis kinno“) ning püüab teda veenda 

 Järgmise inimese ülesanne on ennast kehtestada ja pakkumisest 
keelduda 

 Nüüd on tema kord endast paremal seisvat inimest veenda 

 Tegevust jätkatakse, kuni kõik on saanud esitada pakkumise ning 
pakkumisest keelduda 

 Ülesande jaoks võib valida konkreetse teema, näiteks peab 
keelduma alkoholi joomisest vms. 
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Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis vastates järgmistele küsimustele: 
- Mis juhtus? 
- Mis tunne oli teist inimest veenda? 
- Mis tunne oli enda arvamust kaitsta? 
- Mis tehnikaid veenmiseks/enda kehtestamiseks kasutati? 
- Millised tehnikad töötasid kõige paremini? 
- Kuidas edukamalt enda eest seista? 
- Kuidas enda kehtestamine mõjutab erinevat tüüpi suhteid 

teiste inimestega (isiklikke, ametlikke jms)? 
- Jne. 

Kui vajalik/võimalik võib harjutust peale arutlemist korrata. 
 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõne inimese jaoks võib harjutus olla keeruline, juhendaja peaks sel juhul näidetega 

julgustama. Sobib hästi soojendusharjutuseks. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 6.7 

Salamissioon 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutuses saab üks osalejatest salajase missiooni. Et salamissioon edukalt 

kulgeks, peavad kõik osalema, reeglitest kinni pidama ja näitama üles empaatiat. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad omavahel sõnadeta suhtlema ja üksteist tähele panema. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Seleta osalejatele, et sosistad ühele osalejatest salamissiooni, mida 
ta seejärel peab kõigi teiste abiga täitma asuma. 

 Oluline on mainida, et missiooni ajal ei tohi keegi rääkida. 
 

Teostamine 

 Üks väljavalitu vali ise või lase osalistel end vabatahtlikult pakkuda. 

 Sosista väljavalitule missioon. Missioon võib olla näiteks: 
- Osalejad peavad moodustama rivi pikkuse/jalanumbri 

/sünnikuude/nimetähtede tähestikulise järjekorra/särgi värvi 
vms alusel. 

- Osalejad peavad jagunema gruppidesse soo/prillide 
kandmise või mitte kandmise/silmavärvi/ehete kandmise või 
mitte kandmise alusel jne. 

 Väljavalitu peab ülesandega hakkama saama sõnu kasutamata. 
Kasutada võib ainult kehakeelt. 

 Kui vaja, meenuta osalejatele, et mitte kellelgi pole lubatud rääkida. 

 Kui vajalik võid juhendajana osalejatele vihjeid sosistada või 
ülesannet ise alustada ning lasta neil siis jätkata. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutlege osalejatega mida ülesandest võiks õppida: 
- Kuidas sa end tundsid? 
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- Kuidas tulid toime sõnadeta suhtlemisega? 
- Millised suhtlusviisid olid tulemuslikud ja millised mitte? 

Miks? 
- Kas on veel mõtteid, kuidas saaks üksteisega ilma sõnadeta 

suhelda? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    25 minutit 

 

Keskkond 

Küllalt ruumi ülesande läbiviimiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Esimesena tasub välja valida sotsiaalselt võimekam osaleja. 

 Harjutus on lõbus ja tavaliselt meeldib osalejatele. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband. Saksamaa 
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Harjutus 6.8 

Peegel 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutusega õpivad osalejad looma kehakeele abil sidet oma paarilisega, 

jäljendades kujundlikul laval teise liigutusi justkui peegelpilt. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutus arendab osalejate eneseteadvust ja õpetab reguleerima emotsioone, mis on 

vajalik paarilise liigutuste jäljendamiseks ja enda liigutuste esitamiseks. Samuti 

õpetab see tegema koostööd ning teiste tegusid mõistma ja aktsepteerima. See 

arendab mitteverbaalset suhtlust ja loob rühmas usaldusväärse ja toetava keskkonna. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

Osalejad teevad harjutuses ilusaid, harmoonilisi ja teatraalseid liigutusi. 
Peegelpildi efekt tekib vaid siis, kui paarilised liiguvad kooskõlas, 
tunnetades teineteise füüsilisi ja emotsionaalseid vajadusi. Harjutuse 
õnnestumiseks peavad osalejad laskma lahti iseendast ja astuma 
kujundlikult oma paarilise kehasse ja emotsionaalsesse maailma. 

 Pealtvaatajad istuvad toolidel nagu teatrisaalis. 

 Lava moodustab plats publiku ees. Aseta sinna kaks tooli teineteise 
vastu (umbes meetrise vahega). 

 Palu osalejatel võtta paaridesse (kui osalejaid on paaritu arv, võib 
üks osaleja esineda kaks korda). 

 Pane käima taustamuusika – see on harjutuse oluline osa. Vali 
rühma iseloomuga sobiv muusika. Soovitame kasutada aeglase 
rütmiga instrumentaalset, klassikalist või modernset muusikat (nt 
new age‘i stiilis). 

 Valige märguanne, mille peale vahetavad esinejad rollid. 
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Teostamine 

 Esimene vabatahtlik paar läheb n-ö lavale, seistes toolide taha, 
näoga teineteise poole. 

 Üks paariline on juht, teine peegelpilt. 

 Juht alustab lihtsate ja aeglaste liigutuste tegemist. Paariline peab 
juhi liigutusi samal ajal jäljendama, täpselt nagu peegel. 

- Eesmärk on see, et paarilised liiguksid üheskoos, mitte nii, 
et peegelpilt on viivitusega. Juhi liigutused peavad olema 
aeglased ja ettevaatlikud, et paariline temast maha ei jääks. 

- Harjutus õnnestub, kui pealtvaatajad ei saa aru, kumb on 
juht ja kumb peegelpilt. 

- Soovita liikuda sujuvalt ja voolavalt. Peegelpilt ei jõua 
järskudele liigutustele piisavalt kiiresti reageerida. 

- Innusta paarilisi käte jälgimise asemel silmsidet hoidma. 

 Pealtvaatajad elavad esinejatele kaasa ja jälgivad, kas peegelpilt 
on täpne. Teiste esinemise ajal ei tohiks rääkida. 

 Anna esinejatele märku, kui on aeg vahetada rollid või lõpetada 
oma esitus (piisab mõnest minutist igale osalejale). 

 Siis on järgmise vabatahtliku paari kord. Korrake seni, kuni kõik on 
saanud proovida. 

 Harjutusi võib teha rühmades ja kasutada eri raskusastmega 
variante. 

- Juht võib kasutada kogu keha, mitte vaid ülakeha. 
- Osalejad võivad mängida eri kõrguste ja kaugustega (samm 

ette- või tahapoole, kükitamine, hüppamine jms). 
- Peegelpilt võib jäljendamise ajal ka ringi liikuda. 
- Paaride asemel võib proovida harjutust ka väikestes 

rühmades, mille liikmed hakkavad üksteist peegeldama. 
- Kõige keerulisem variant on selline, et kaks rühma 

hakkavad üksteise liigutusi peegeldama, liikudes samal ajal 
ka ringi (meenutab rohkem tantsimist). 

- Harjutuse eri variantide käigus tekivad justkui lavatükid, kus 
näitlejad tantsivad. 

- Jne. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Kas usaldasid oma paarilist? 
- Mida tundsid, kui hoidsid paarilisega silmsidet? 
- Kas paarilise peegeldamine oli keeruline? 
- Kas sinu eneseteadvus paranes harjutuse tulemusena? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 
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Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Harjutus arendab ka motoorseid ja kognitiivseid oskusi. 

 Harjutuse jaoks võib kuluda rohkem kui üks klassitund. Vajadusel võib seda korrata. 

 

Allikas 

Printed handbook of the EU Project Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation 

“Theatre, as empowerment methodology for IVET”, Centro Studi Opera Don Calabria, 

Ferrara, Italy – 2013 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 
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Harjutus 6.9 

Teekond õnnelikkuseni 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus õpivad osalejad, kui õnnelik saab üks inimene olla ja kuidas 

teisi õnnelikuks teha. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutus arendab eneseteadvust ja õpetab pöörama rohkem tähelepanu heale enda 

elus. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike arutelu õnnest (määratlused ja tsitaadid teema kohta). 
- Jaga igale osalejale tööleht tsitaatidega õnne kohta (Lisa 1). 
- Palu neil tsitaadid läbi lugeda ning nende üle arutleda. 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad võtavad paaridesse. 

 Iga paar saab pildi, kus on kujutatud kurbi inimesi (eri vanusest, 
soost, rassist jne). 

- Paarilised arutlevad, mis võib pildil olevatele inimestele 
kurbust tekitada ning kuidas saaks neid rõõmustada. 

- Iga paar jagab oma mõtteid rühmaga. 
- Juhendaja julgustab pärast igat esitlust osalejaid üheskoos 

arutlema. Eesmärk on see, et osalejad kannaksid harjutuses 
kogutud mõtted üle oma igapäevaellu ning oskaksid 
edaspidi nii end kui ka oma lähedasi rõõmustada. 

- Arutlege, mis võib juhtuda, kui inimene ei ole õnnelik. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Kokkuvõte: 
- Õnn mõjub meile hästi. 
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- Iga inimese õnne valem on erinev. 
- Peame püüdlema ise õnne poole ja aitama ka teistel õnnelik 

olla. 
- Õnn ei tule pikutades, selleks peab pingutama. 
- Kui aitad teistel õnne leida, oled ka ise õnnelikum. 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Fotod erinevatest inimestest, kes kogevad kurbust (eelnevalt koguda Internetist, 

vanadest ajakirjadest vms) 

Lisa 1: Tsitaadid õnnelikkuse kohta 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Harjutuse jooksul jagavad osalejad oma mõtteid sellest, miks on inimesed kurvad ja 

kuidas saab neid õnnelikuks teha. Paljud need mõtted võivad tulla isiklikust 

kogemusest. 

 Samuti võivad osalejad teha plakati teemal „Mis teeb mind õnnelikuks?“ ja selle 

klassiruumi seinale riputada. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Bajai EGYMI, Ungari 
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Lisa 1 

Tsitaadid õnnelikkuse kohta 
 
„Kõige tähtsam on nautida elu ja olla õnnelik. See on 
ainus, mis loeb.“ 
 
„Elu eesmärk on olla õnnelik.“ 
 
„Armasta end kõigi oma vigade ja veidrustega.“ 
 
„Õnn on alati moes.“ 
 
„Õnn on parim meik.“ 
 
„Õpi elu proovikividest ja võta neist viimast.“ 
 
„Juba elu iseenesest on lõputu rõõm.“ 
 
„Enesearmastus on ainus, mis teeb meid tõeliselt 
õnnelikuks.“ 
 
„Õnn tuleb lainetena. Tuleb vaid oodata järgmist.“ 
 
„Kui armastad seda, mis sul on, polegi sul rohkemat 
vaja.“ 
 
„Kui tahad olla õnnelik, siis ole.“ 
 
„Alusta igat päeva tänuliku südamega.“ 
 
„Õnn on see, kui lased lahti liigsetest ootustest.“ 
 
„Levita armastust kõikjale ja tee natuke õnnelikumaks 
iga inimene, kes su teele satub.“ 
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„Otsi vihmasajus vikerkaart ja ööpimeduses tähti.“ 
 
„Iga inimene on just nii õnnelik, kui õnnelik ta otsustab 
olla.“ 
 
„Lihtsus teeb mind õnnelikuks.“ 
 
„Elamine on maailma haruldasim asi. Enamik inimesi 
lihtsalt on.“ 
 
„Iseseisvus on õnn.“ 
  



 
 
 

146 
 

Harjutus 6.10 

Ettevaatust – hai! 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutuses ähvardab osalejaid kujuteldav oht ning nad on sunnitud selle eest 

põgenema. Päästvatel saartel on aga ruumi piiratult, mistõttu tuleb osalejatel olla 

tähelepanelik ning märgata ja aidata ka teisi. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad tiimitööd, mõistes teiste vajadusi enda omasid unustamata. Harjutus 

aitab kaasa  tugevama grupitunde tekkimisele. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Aseta rõngad toa põrandale, et need sümboliseeriksid turvalisi 
saarekesi. Saari peaks olema mõni vähem kui osalejaid, antud 
juhul 8. 

 Erinevad liikumisviisid teevad mängu mitmekesisemaks ja 
lõbusamaks ning nõuavad rohkem keskendumist. Seleta 
osalejatele erinevaid liikumisstiile: 

- Aeglaselt 
- Kikivarvul 
- Joostes 
- Hüpates 
- Jne. 

 Seleta, et kui sa puhud vilet tuleb kõigil põgeneda hai eest mõnele 
saarele. 

 

Teostamine 
 Osalejad hakkavad ruumis vabalt ringi liikuma vastavalt sellele 

liikumisstiilile, mida juhendaja neile parasjagu ütleb. Liikumisstiile 
võiks pidevalt muuta. 
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 Vile tähendab, et hai on läheduses ning mängijad peavad 
põgenema. Need, kes endale saart ei leia või saarele ei mahu 
süüakse ära ja nad langevad mängust välja. 

 Iga vile järel võetakse enne mängu jätkamist üks saareke 
vähemaks. 

 Mängu arenedes jääb saari aina vähemaks ning ühe rõnga sisse 
peab seetõttu mahtuma aina rohkem inimesi. Mida vähem saari on 
paljude inimeste kohta, seda keerulisemas etapis on mäng. 

 Viimane põgenemine toimub siis, kui alles on ainult üks saareke 
ning kõik järelejäänud osalejad peavad sellele ühele mahtuma. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Avatud arutelu vastates mõnedele järgnevatest küsimustest: 
- Mis oli lihtne? 
- Mis oli keeruline? 
- Kuidas ennast tundsid? 
- Mida oleks võinud teha teisiti? Kus oli näha arenguruumi? 
- Kas on olemas mõni hea strateegia, kuidas mahutada 

võimalikult palju inimesi ühele saarele? 
- Kas te töötasite tiimina? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    25 minutit 

 

Keskkond 

Piisavalt ruumi liikumiseks, nt spordisaalis või õues 

 

Materjalid ja lisad 

8 rõngast või midagi muud, mida saarena kasutada 

Vile 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Harjutus pakub rohkelt nalja ning on istumisele hea vaheldus. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Saksamaa 
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Harjutus 7.1 

Kaks õiget, üks vale 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus õpivad osalejad üksteist paremini tundma rääkides endast ja 

oma elust. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad saavad üksteise kohta uut informatsiooni ja kogevad, kuidas on välja 

mõelda oma elu kohta tõeseid ja valesid fakte. Nad õpivad tajuma, kas teiste 

seisukohad vastavad tõele või mitte. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus üksteise tundma õppimise ja oma elu jagamise 
kohta: 

- Kuidas inimesed üksteist tundma õpivad? 
- Mida ja mis olukorras on mõistlik enda kohta jagada? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Iga osaleja võtab endale väikse paberi ja pliiatsi. 

 Osalejad mõtlevad individuaalselt enda kohta 3 fakti, millest 2 on 
õiged ja 1 vale. 

 Tegevus toimub ükshaaval. Alustaja esitab enda kohta eelnevalt 
kirja pandud kolm fakti. Teised peavad seejärel arvama, millised 
faktid on tõesed ja millised mitte. Rääkija vastab, kas nende 
pakkumised on õiged või ei. 

 Ükshaaval on kõigil osalejatel võimalus jagada enda fakte. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis vastates järgnevatele küsimustele: 
- Mis juhtus? 
- Mis tunne oli enda kohta asju jagada? 



 
 
 

149 
 

- Mis tunne oli enda kohta valetada? 
- Oli see lihtne, keeruline, ... ? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Märkmepaberid ja pliiatsid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Harjutus sobib hästi sissejuhatuseks ja teineteise tundma õppimiseks. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 7.2 

Aktiivne kuulamine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Antud harjutuse käigus kogevad osalejad, mis tunne on olla aktiivselt kuulatud ja 

kuidas teisi aktiivselt kuulata. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad teavad, kuidas aktiivselt kuulata ja on võimelised vestluses oma 

vestluskaaslast kuulama. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus passiivse ja aktiivse kuulamise teemal: 
- Jagage oma kogemusi – kuidas teha vahet aktiivsel ja 

passiivsel kuulamisel? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Jaga grupp paarideks nii, et igal ühel oleks paariline. 

 Paarilised istuvad teineteisega vastakuti. 

 Paarilised lepivad kokku, kumb neist enne lugu jutustab (loo jaoks 
võib valida ühise teema, näiteks isiklikud hobid või mõni alandav 
juhtum või lõõgastav päev vms). 

 Alustaja räägib 1 minuti jooksul antud teemal loo. Samal ajal peab 
teine paariline võimalikult passiivselt teda kuulama, peaaegu teda 
ignoreerides. 

 Paarilised vahetavad rolle, see, kes enne kuulas, saab jutustada 
oma loo. Sel korral kuulab kuulaja rollis olev paariline aga nii 
aktiivselt, kui oskab (noogutades kaasa, naeratades, küsides 
lisaküsimusi jne). 
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Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis vastates järgmistele küsimustele: 
- Mis juhtus? 
- Mis tunne oli lugu jutustada? Mis tunne oli olla 

passiivne/aktiivne kuulaja? 
- Oli see lihtne, keeruline, ...? 
- Aktiivse kuulamise võtmesõnad: 

 Näita välja, et sa kuulad (silmkontakt, kehakeel) 
 Väldi segajaid (telefon, uitmõtted, teised inimesed) 
 Kuula, pane tähele, ära sega vahele 
 Küsi teemakohaseid küsimusi ja täpsustusi 
 Sõnasta ümber ja tee kokkuvõtteid 
 Ole oma mõtetega samal lainel ja arutle tema 

tunnete üle 
 Anna (positiivset) tagasisidet 

- Kuidas seda paremini teha? 
- Miks on aktiivne kuulamine oluline? 
- Kuidas mõjutab kuulamisoskus inimeste suhteid? 
- Jne. 

 Kui võimalik/vajalik, korrake harjutust peale ühist arutelu.  
 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    35 minutit 

 

Keskkond 

 Küllalt ruumi, et kõik paarid saaksid omavahel rääkida 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõtete koondamiseks võib tahvlile teha kaks tulpa aktiivse ja passiivse kuulamise 

märksõnadega. Harjutuse lõpus saab seda täiendada. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 7.3 

Korteri jagamine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Ülesande käigus õpivad osalejad üksteisega arvestamist: enda arvamuse/vajaduste 

sõnastamist; teiste kuulamist ja mõistmist ning ühiste reeglite kokkuleppimist. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad suudavad aktiivsemalt kuulata üksteist. Osalejad suudavad iseenda 

arvamuste/vajaduste eest seista. Osalejad suudavad paremini mõista kompromissi 

olemust ja kooselavate inimeste ühiste reeglite vajadust. Nad oskavad paremini 

reegleid teha. Osalejad suudavad paremini mõista, kuidas nad üksteist mõjutavad ja 

kuidas nad ise käituvad, kui pole mingi reegliga nõus. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 3–7 inimest rühmas (võib olla ka mitu samaaegselt töötavat 

rühma) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Millal inimesed jagavad korterit? (perekond, ühiselamu, 

sõbrad, partnerid) 
- Kes teeb seal reeglid, mille järgi elatakse? 
- Miks me vajame reegleid? 
- Mis on kõige olulisem asi, kui hakkad kellegagi korterit 

jagama? 
- Jne. 

 Selles rollimängus on väga oluline, et osalejad kuulaksid üksteist ja 
töötaksid koos ning jõuaksid ühisele arvamusele (kõik peavad 
reeglitega nõus olema). Kui teha (ühiseks eluks korteris) head 
kokkulepped, on palju kergem üksteisega läbi saada ja tekib vähem 
probleeme. 
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Teostamine 

 Rollimäng: Sinu grupp läheb välismaale praktikale 3 nädalaks. 
Välismaal peate jagama ühte korterit terve selle aja. Teile antakse 
korteri plaan (Lisa 1 ja 2) ning teie ülesanne on:  

- Jagada magamistoad – Kes magab kus? Kes jagavad 
magamistuba? 

- Arutle rühmas ja kirjuta üles reeglid, et kõik saaksid nautida 
köögis söögi valmistamist ja söömist. 

- Arutle rühmas ja kirjuta üles reeglid WC/vannitoa 
kasutamiseks ja puhastamiseks. 

- Kui kõik on reeglitega nõus, pange oma allkirjad reeglite 
alla. 

- Esitle rühmatöö tulemusi juhendajale/teistele. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Rühmatöö järgne arutelu: 
- Milline ülesanne oli kõige lihtsam ja võttis kõige vähem 

aega? Miks? 
- Milline ülesanne oli kõige raskem ja võttis kõige rohkem 

aega? Miks? 
- Kas keegi võttis juhirolli? Kas see sobis teistele? 
- Kas sa tundsid, et sinu mõtetega arvestati? 
- Mida sa teeksid nüüd teisiti? 

 Juhendaja teeb kokkuvõtte ülesande käigust. 
 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    55 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Kirjutusvahendid 

Lisa 1: 3-toaline korter 

Lisa 2: 4-toaline korter 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Kui üks osalejatest võtab endale liiga suure juhirolli, võib lasta sellel juhtuda ja, kui 

võimalik, teha pärast analüüsimist harjutust veelkord.  

 Võtsime rühmatöö videosse ning peale arutelu osa vaatasime koos (vahepeal pausile 

pannes) ja arutlesime. Tuli välja palju selliseid kohti, mida õppijad enda ja teiste 

käitumises tähele ei pannud. Kui algse arutelu tulemusel ei teeks midagi teisiti, siis 

video vaatamise järel teeks mitmeid asju teisiti (nt räägiks ükshaaval). Video analüüs 

võttis umbes 25 minutit. 

Allikas 

 Teadmata 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

3-toaline korter 
 
 
 

Korter Amsterdamis 
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Harjutus 
 
 
Te lähete koos kaaslastega kolmeks nädalaks õppepraktikale 
Amsterdami. Kes magab millises toas? 
 
Magamistuba number 1: ............................................................................ 
 
Magamistuba number 2: ............................................................................ 
 
Magamistuba number 3: ............................................................................ 
 
 
Vannitoa koristamine (Kui tihti? Kes ja millal koristavad?) 
 
.................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
 
Köögi koristamine (Koosta 5–8 kokkulepet, et köök oleks puhas ja seal 
oleks mõnus olla): 

1. ........................................................................................................... 
 

2. ........................................................................................................... 
 

3. ........................................................................................................... 
 

4. ........................................................................................................... 
 

5. ........................................................................................................... 
 

6. ........................................................................................................... 
 

7. ........................................................................................................... 
 

8. ........................................................................................................... 
 
Kirjutage oma allkirjad, kui olete nõus selliste kokkulepetega elama 
järgmised kolm nädalat: 
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Lisa 2 (tööleht) 

4-toaline korter 
 
 
 

Korter Zürichis 
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Harjutus 
 
Te lähete koos kaaslastega kolmeks nädalaks õppepraktikale Zürichisse. 
Kes magab millises toas? 
 
Magamistuba number 1: ............................................................................ 
 
Magamistuba number 2: ............................................................................ 
 
Magamistuba number 3: ............................................................................ 
 
Magamistuba number 4: ............................................................................ 
 
 
Vannitoa koristamine (Kui tihti? Kes ja millal koristavad?) 
.................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
 
Köögi koristamine (Koosta 5-8 kokkulepet, et köök oleks puhas ja seal 
oleks mõnus olla): 

1. ........................................................................................................... 
 
2. ........................................................................................................... 
 
3. ........................................................................................................... 
 
4. ........................................................................................................... 
 
5. ........................................................................................................... 
 
6. ........................................................................................................... 
 
7. ........................................................................................................... 
 
8. ........................................................................................................... 

 
Kirjutage oma allkirjad, kui olete nõus selliste kokkulepetega elama 
järgmised kolm nädalat: 
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Harjutus 7.4 

Pime ussike 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse ajal teevad osalejad koostööd, kui lasevad end pimesi juhtida või juhivad 

ise oma kaaslasi, kellel on silmad kinni. 

 

Oodatavad tulemused 

See arendab koostööoskust ja usaldust teiste vastu. Samuti kogevad osalejad 

vastutustunnet, kui peavad oma kinniseotud silmadega paarilist juhtima. Osalejad 

tunnevad teistega sidet, mistõttu aitab harjutus luua rühmaliikmete vahel lähedasi 

positiivseid suhteid. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus usalduse ja koostöö kohta: 
- Mida tähendab sinu jaoks usaldus? Kuidas seda 

määratleda? 
- Miks on usaldus sinu jaoks tähtis? 
- Keda sa usaldad? Miks? 
- Too näiteid usaldusest. 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad seisavad üksteise taha rivvi. 

 Igaüks asetab käed ees seisva kaaslase õlgadele. 

 Kõik peale rivi eesotsas seisja sulgevad silmad. 

 Rivi esimene on nii-öelda mao pea, kes hakkab teisi juhtima. Palu 
tal ruumis ringi liikuma hakata. 

 Umbes minuti möödudes läheb ta rivi lõppu ja järgmine osaleja rivi 
eesotsas võtab juhtimise üle. 

 Harjutus kestab seni, kuni iga osaleja on saanud rivi juhtida. 

 Ruumi võib asetada väikseid takistusi, et teha liikumine raskemaks. 
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Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Kas keerulisem oli juhtida või järgida? 
- Millele pidi juht tähelepanu pöörama? 
- Kuidas sujus koostöö? 
- Kuidas teadsid, et saad teisi usaldada? 
- Kas usaldasid igat juhti sama palju? 
- Mis tunne oli olla pime? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi või vabas õhus 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Harjutus sobib vaid füüsiliste probleemideta inimestele. 

 See ei pruugi sobida neile, kellele ei meeldi, kui neid puudutatakse, või kes ei saa 

silmad kinni käia (sel juhul võivad nad oma jalgu vaadata). 

 Silmade katmiseks võib kasutada näiteks salli vms. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Bajai EGYMI, Ungari 
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Harjutus 7.5 

Isiklik ruum 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus kogevad osalejad inimeste erinevusi personaalse ruumi ja 

füüsilise läheduse osas. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad, et personaalse ruumi vajadustes on inimestel individuaalsed, 

sotsiaalsed ja kultuurilised erisused. Õpitakse, kuidas saada aimu ja aktsepteerida 

individuaalse läheduse ja distantsi erisusi. Osalejad tunnevad ära oma 

mugavustsooni ja kuidas seda laiendada sotsiaalselt aktsepteeritaval viisil ilma 

agressioonita. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus personaalse ruumi olemusest ja distantsist: 
- Mis on distants/isiklik ruum? 
- Inimesed erinevad üksteisest personaalse ruumi vajaduse 

poolest. 
- Sotsiaalsest situatsioonist oleneb, kui lähedale me võime 

teisele inimesele minna. 
- Samuti on kultuurilised erinevused, näiteks Skandinaavia 

maade inimesed vajavad rohkem distantsi kui 
lõunamaalased. 

- Oled sa olnud olukorras, kus tunned, et teine inimene on 
sulle liiga lähedal? Kuidas sa ennast tundsid? Kirjelda seda 
olukorda. 

- Kuidas saad oma kehakeelega märku anda, kui keegi on 
sulle liiga lähedal? 

- Jne. 
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Teostamine 

Vali üks kolmest variandist. 
 
Variant 1 

 Osalejad võtavad paaridesse ja moodustavad kaks rivi (1 ja 2) nii, 
et nad seisavad oma paarilisega vastakuti. Rivide vahele jääb 
umbes 4 meetrit ruumi. 

 Juhendaja märguande peale liiguvad osalejad rivist nr 1 oma 
paarilise poole. Liikumine toimub aeglaselt ja sõnatult, püüdes 
hoida samal ajal silmsidet paarilisega. 

 Rivis nr 2 olijad ütlevad „Stopp“, kui nad tunnevad, et paarilise 
lähenemine paneb neid ennast ebamugavalt tundma. 

 Kui kõik rivi nr 1 osalejad on peatatud, lähevad nad tagasi oma 
lähtepositsioonile. Seejärel astuvad nad sammu vasakule ja saavad 
uue paarilise rivist nr 2 (viimane osaleja läheb oma rivi teise otsa).  

 Nüüd annab juhendaja märguande rivile nr 2 osalejate liikumiseks 
oma uute paariliste suunas, kuni neile öeldakse „Stopp“. 

 Korrake harjutust mõned korrad, liikudes iga kord uue paarilise 
juurde. 

 
Esimene kord  Teine kord 

           
           
           
           
           
 
Variant 2 

 Juhendaja jagab osalejad paaridesse. 

 Üks paar seisab teineteisest umbes 4 meetri kaugusel, vaadates 
teineteise poole. Enne starti lepivad nad kokku kumb alustab 
liikumist esimesena. 

 Üks paarilistest liigub väga aeglaselt teise poole. 

 Kui liikuja tunneb ennast ebamugavalt, jääb ta seisma. 

 Seisev paariline peab samuti ütlema „Stopp“, kui ta hakkab ennast 
ebamugavalt tundma. Seejärel liikuv paariline seisatab. 

 Osalejate rollid vahetuvad. 

 Valitakse uus paar ja korratakse harjutust mitu korda. 
 
Variant 3 

 Üks osaleja seisab. 

 Teine vähendab distantsi nende vahel lähenedes kord otse, siis 
külje pealt, siis tagantpoolt. 

 Seisev osaleja ütleb „Stopp“, kui ta hakkab ennast ebamugavalt 
tundma kuni päris vastumeelsuseni välja. Mõlemad vastava tunde 
kohad märgitakse põrandale märkmepaberitega. 

 Lõpuks märgitakse pika nööriga ring, kus osaleja tundis ennast 
mugavalt. 

 Grupp vaatleb tegevust kaugemalt. 

 Samu tegevusi korratakse mõned korrad, vahetades rolle. Nii 
saadakse aimu, et isikliku ruumi vajadus on individuaalselt erinev. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis, vastates järgnevatele küsimustele: 
- Kuidas sa ennast tundsid harjutuste ajal erinevates rollides? 
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- Kuidas sa ennast tundsid, kui keegi tuli sulle liiga lähedale? 
- Millised mõtted tekkisid, kui sulle varakult „Stopp“ öeldi?  
- Mis sa arvad, mis oleks teistmoodi, kui teeksid harjutust 

koos täiesti võõra inimesega? Või, kui partneriks on 
inimene, kellega oled lähedane? 

- Milline on sobiv distants suhtlemiseks? 
- Kuidas reageerida, kui keegi seisab sulle ebameeldivalt 

lähedal, nii et tema tunded ei saaks riivatud. 
- Mida teha või mitte teha avalikes kohtades (nt bussis või 

poes) kus on palju inimesi sinu ümber? 
- Kuidas sa näitad kehakeeles, kui keegi on tulnud sulle liiga 

lähedale? 
- Kuidas sa reageerid, kui keegi tuleb sulle liiga lähedale 

(näiteks keegi tõukab sind)? (Nt hoiad käega distantsi, ütled 
midagi valju häälega, oled rahulik, otsusekindel jne.) 

- Mida tähendab, kui sulle ei vaadata otsa/vaadatakse 
kaugusse? 

- Jne. 

 Harjutage veel, kuidas sõbralikult laiendada distantsi, kui keegi on 
tulnud liiga lähedale. 

 Arutlege ja leidke sobiv variant olukordadeks, kus seda pole 
võimalik teha (nt liftis, bussis). 

 Kui vaja, siis harjutage erinevaid olukordi mitmeid kordi. 
 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit (kahele paarile) 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ühele paarile või kogu grupile seismaks üksteisest 4 meetri kaugusel 

 

Materjalid ja lisad 

 Paberitükid või märkmepaberid (Variant 3) 

 Pikk nöör (Variant 3) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Harjutused võivad olla arusaadavamad, kui juhendaja näitab alguses kellegagi ette. 

 Juhendaja peaks olema eelnevalt teinud endale selgeks sotsiaalsed ja kultuurilised 

eripärad (intiimne-, personaalne-, sotsiaalne-, avalik distants) ning teab häid tehnikaid 

juhuks kui personaalset ruumi on kuritarvitatud. 

 Lase osalejatel omavahel arutleda, juhendaja roll on pigem suunav ja nõuandev. 

 „Stopp“ ütlemine ja selle aktsepteerimine annab osalejatele väga positiivse efekti. 

 

Allikas 

 Teadmata 
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Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Saksamaa 
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Harjutus 7.6 

Lendav informatsioon 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse ajal viskavad osalejad kindlas järjekorras üksteisele väikeseid palle ja 

järgivad enda kehtestatud reegleid. Osalejad saavad harjutada, kuidas kellegagi 

kontakti luua ja teavet mänguliselt edasi anda. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad, kuidas reegleid järgida ja õiglaselt mängida. Nad kogevad, kuidas 

teistele tähelepanu pöörata ja kuidas panna keegi neid märkama, et teavet edasi 

anda. Liikumine parandab ka keskendumisoskust ja liigutuste koordinatsiooni. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Selle harjutuse eesmärk on visata pallid üksteisele kindlas 
järjestuses ilma järjestust muutmata ja ilma, et need maha 
kukuksid. 

 Osalejad rivistuvad suures ringis, kus nende vahel on ruumi, või 
jaotuvad kogu ruumis ühtlaselt. 

 

Teostamine 

Seda harjutust saab teha kolmes osas. 
 
Esimene osa 

 Osalejad hakkavad üksteisele suvalises järjekorras kerget palli (või 
väikest patja) viskama, nii et vooru lõpus on kõik korra palli visanud. 
Kui on palju inimesi, saavad juba palli kinni püüdnud osalejad 
kükitada. 

 Seejärel fikseeritakse esimese vooru juhuslik järjestus ja osalejad 
jätkavad palli viskamist samas järjestuses. 
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 Siis saate korraga lisada veel palle (kuni kolm või neli) ja jääda alati 
alguses fikseeritud järjestuse juurde. Ülesande keerukaks 
muutmiseks võite kasutada erineva suurusega palle. 

 Lühike arutelu: 
- Kuidas sa teadsid, et keegi tahtis sulle palli visata? 
- Kuidas sa tead igapäevaelus, et keegi tahab sinuga 

rääkida?    (Märkan, et ta vaatab mind ja me loome 
silmsideme, enne kui hakkame omavahel rääkima.) 

- Jne. 
 
Teine osa 

 Selgita osalejatele, et seekord on pall see “informatsioon”, mida me 
tahame edasi anda. 

 Selles voorus ei ole järjestus üldse oluline. Eesmärk on luua 
silmside teise inimesega ja veenduda, et see inimene on valmis 
palli püüdma 

 Lühike arutelu: 
- Kuidas läks? 
- Mis oli seekord keeruline? 
- Mida saame teha igapäevaelus, kui tahame rääkida 

kellegagi, kes meid ei vaata? (Hüüdke tema nime.) 
- Jne. 

 
Kolmas osa 

 Selgita osalejatele, et pall on see "informatsioon", mida me tahame 
edasi anda. 

 Osalejad peaksid: 
- Otsustama, kellega nad tahavad "rääkida". 
- Hüüdma tema nime. 
- Looma selle inimesega silmsideme ja veenduma, et see 

inimene on valmis palli püüdma. 
- Viskama palli sellele inimesele. 

 Kiirendage protsessi ja lisage palle (informatsiooni), kuni tekib suur 
segadus. 

 
Alternatiivne võimalus (kui osalejad on seda harjutust juba mitu korda 
teinud) 

 Grupp peab ise koostama reeglid: 
- Milline viga põhjustab osaleja mängust välja kukkumise? 
- Kui ta viskab palli maha? 
- Kui ta viskab selle valele inimesele?  
- Jne. 

 Grupp jätkab mängimist vastavalt oma reeglitele, kuni mängima on 
jäänud vaid kaks osalejat. 

 Inimene, kes kukutab palli esimesena maha, on mängust väljas ja 
teine on võitja. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis järgmistele küsimustele vastates: 
- Mis juhtub, kui sinu poole tuleb liiga palju teavet? (See võib 

sul üle jõu käia, sa ei saa keskenduda ega mäleta kõike, 
mida sulle öeldi.) 

- Mida õppisime täna teiste inimestega kontakti loomise 
kohta? 
 Silmside on vajalik enne kellegagi vestluse alustamist. 
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 Hüüdke inimest nimepidi, kui soovite temaga rääkida ja 
ta ei pööra veel tähelepanu. 

 Veenduge, et ta oleks valmis teiega rääkima ja tal oleks 
selleks piisavalt aega. 

 Teave, mida soovite edastada, tuleb öelda selge ja 
tugeva häälega. 

 Informatsiooni ei saa korraga olla liiga palju. 
- Mida saaksime järgmine kord muuta? 
- Kuidas saaksime rühmana paraneda? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    35 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi toas või õues 

 

Materjalid ja lisad 

Erinevad pehmed pallid (vahustatud materjal, väikesed padjad jne.) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 See on populaarne tegevus, mida saab regulaarselt teha, et istumisest kiiresti 

puhata. 

 Liikumine nõuab suurt keskendumist. Kui te ei keskendu hästi, on tegevus rikutud. 

Seda tegevust regulaarselt tehes saab osalejate keskendumisoskust parandada. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Saksamaa 
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Harjutus 7.7 

Ametlik telefonikõne 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Positiivsed suhted 

 

Kirjeldus 

See on harjutus, kus osalejad harjutavad paarides ametliku telefonikõne tegemist 

oma õpetajale või tööandjale. Oluline on, et osaleja saab aru, et ametlik kõne 

(õpetajale või tööandjale) erineb sõbrale helistamisest.  

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad teavad kuidas ennast väljendada ametliku kõne puhul. Osalejad mõistavad, 

millist informatsiooni anda ja harjutavad selget eneseväljendust. Osalejad saavad hea 

kogemuse kuidas teha ametlikku kõnet, mõistes, et see erineb helistamisest sõbrale. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 3–20 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus helistamisest üldiselt: 
- Kui sageli sa räägid telefoniga? Kellele Sa kõige sagedamini 

helistad? 
- Oled sa kunagi helistanud oma õpetajale/tööandjale? 
- Mis vahe on helistades oma sõbrale ja õpetajale/tööandjale? 
- Jne. 

 Ametlik helistamine: 
- Kas ma tohin helistada oma õpetajale/tööandjale, kui mul on 

igav? 
- Millal on sobilik helistada õpetajale/tööandjale? (siis kui ta 

on Sulle andnud oma isikliku telefoni numbri või kui Sul on 
vaja talle rääkida midagi tähtsat) 

- Töösuhte alguses küsi oma tööandjalt (või õpetajalt õppetöö 
alguses), mida peaksid tegema kui jääd haigeks ja ei saa 
tulla tööle/kooli. Õpetaja/tööandja annab teada, mida 
eelistab: helistamist/e-maili/SMS-i. Küsi kindlasti, mis 
kellaajal on sobiv helistada.  



 
 
 

168 
 

- Jne. 
 

Teostamine 

 Harjutame rollimängus kuidas helistada tööandjale. 

 Juhendaja võiks tuua mõned näited ebasobivast telefonisuhtlusest 
(nt liiga familiaarne suhtlemine või ei tea, mida öelda): 

- Mis nendes näidetes oli valesti? 

 Mõtle läbi, mis on oluline, enne kui alustad helistamist 
õpetajale/tööandjale: 

- Kuidas ma alustan kõnet? (Tutvusta ennast) 
- Miks ma helistan? (Tahan talle öelda, et olen haige ja ei saa 

tulla tööle – lühidalt) 
- Mis põhjusel ma ei saa olla tööl/mis haigus mul on? 
- Kui kaua ma arvan, et puudun töölt? 
- Kuidas ma lõpetan kõne? 
- Kas on veel midagi olulist lisada? 
- Jne. 

 Rollimäng gruppides, eelistatavalt 4 osalejat ühes grupis.  

 Rollimängu ülesanne: 
- Kell on 6 hommikul. Ärkad ja Sinu kurk on väga valus. Pead 

olema tööl kell 9. 

 2 osalejat teevad harjutust, 2 jälgivad ja annavad tagasisidet peale 
läbimängu. Juhendajad käivad ringi ja vajadusel annavad samuti 
tagasisidet. Seejärel vahetavad osalejad rollid.  

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas järgmiste küsimuste alusel: 
- Kuidas sa ennast vestluse ajal tundsid? 
- Kas see oli sinu jaoks kerge või raske? Miks? 
- Kuidas sa saaksid teha kõne paremini? 
- Jne. 

 Juhendaja teeb tahvlile kokkuvõtte sellest, mida on oluline meeles 
pidada. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  15 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    45 minutit 

 

Keskkond 

Piisavalt ruumi kõikidest osalejatest gruppide moodustamiseks. Grupid vajavad 

üksteisest mõningast eraldatust (ruumi) harjutuse läbiviimisel. 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Soovitatav on harjutus läbi viia kahe juhendajaga, sest nii on lihtsam kõiki gruppe 

vajadusel harjutuse käigus toetada. 
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Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 7.8 

Koridor 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon  

 Teiste emotsioonide regulatsioon  

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

See on lihtne ja liikumist võimaldav harjutus, mis rõhutab tervitamise tähtsust 

erinevates sotsiaalsetes suhetes. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad silmsideme ja mitteverbaalse kommunikatsiooni olulisust 

inimeste vahelises suhtluses. Nad õpivad väärtustama sõbralikku õhkkonda ning 

oskavad selle loomisesse ka ise oma emotsioone reguleerides panustada. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 8–20 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus silmsideme loomise ja tervitamise tähtsusest 
suhete loomisel ja hoidmisel: 

- Mida sa teed, kui sa näed koridoris oma õpetajat? (Nt ütlen 
„Tere!“) 

- Mida sa teed, kui sa näed koridoris oma parimat sõpra? 
- Mida sa teed kui näed õpetajat/tuttavat juba viiendat korda 

selle päeval? (Nt naeratan/noogutan/...) 
- Miks see on oluline? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Harjutuse eesmärk on liikuda ruumis vaikselt ja korrapäratult ringi 
(üksteise järgi kõndida ei tohi). 

 Harjutus koosneb kolmest osast. Kõigi kolme osa puhul 
kiirendatakse kõndimise tempot järk-järgult, kuni üksteisega kokku 
põrkamine muutub väga keeruliseks. Tempot saab korrigeerida 
taustamuusika, plaksutamise, takti löömise jms kaudu. 

- 1. osa: Osalejad liiguvad lihtsalt ringi. 
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- 2. osa: Osalejad liiguvad ringi nii, et nad ei tohi kellelegi 
silma/otsa vaadata, nad püüavad vältida igasugust kontakti 
teistega. 

- 3. osa: Osalejad liiguvad ringi, vaatavad võimalikult 
paljudele vastu tulevatele inimestele silma ning noogutavad 
rõõmsalt, lehvitavad, naeratavad jms. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas vastates järgmistele küsimustele: 
- Mis juhtus? 
- Kui mugavalt sa ennast tundsid seda harjutust tehes? 
- Milline osa oli kõige keerulisem/kõige lihtsam? Miks? 
- Millal muutub silmside meeldivast ebamugavaks? 
- Milliseid tundeid tekitas sinus teine osa? 
- Milliseid tundeid tekitas sinus kolmas osa? 
- Kujuta ette, et need on kolm erinevat töö/elukeskkonda. 

Millises keskkonnas tahaksid töötada/elada sina?  
- Mida saad sina teha, et keskkond, kus me oleme, oleks 

meeldivam? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    25 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ringi liikumiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Hea aktiivne vaheldus istumisele.  

 Arutelu osa on hea võimalus osalejaid paremini tundma õppida (millist 

töö/elukeskkonda nad väärtustavad). 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 
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Harjutus 7.9 

Kuulujutt 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selles harjutuses arendavad osalejad oma suhtlemisoskusi, täpsemalt aktiivset 

kuulamist ja kuuldu edasi rääkimist. Osaleja on võimeline aktiivselt kaaslast kuulama 

ja kuuldust rääkima. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad tajuvad kuulamisoskuse ja suhtluspartnerile keskendumise olulisust. 

Osalejad saavad aru aktiivse ja passiivse kuulamise vahest (küsimuste esitamine, 

kordamine jne). 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 3–6 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

Põgus sissejuhatus suhtlemisoskuste teemal, eriti kuulamise teemal 
- Millised on suhtlemisoskused? 
- Milleks me neid vajame? 
- Mis vahe on aktiivsel ja passiivsel kuulamisel? 
- Millised on aktiivse kuulamise komponendid? 

 Näita välja, et sa kuulad (silmkontakt, kehakeel) 
 Väldi segajaid (telefon, uitmõtted, teised inimesed) 
 Kuula, pane tähele, ära sega vahele 
 Küsi teemakohaseid küsimusi ja täpsustusi 
 Sõnasta ümber ja tee kokkuvõtteid 
 Ole oma mõtetega samal lainel ja arutle tema 

tunnete üle 
 Anna (positiivset) tagasisidet 

- Jne. 
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Teostamine 

 Selgita osalejatele, et te hakkate meelde jätma ja edasi jutustama 
ühte lugu eesmärgiga treenida oma mälu ja loo jutustamise ning 
aktiivse kuulamise oskuseid. 

 Julgusta osalejaid harjutuse käigus kasutama oma 
suhtlemisoskuseid, eelkõige aktiivse kuulamise oskuseid lugu 
kuulates. Samuti võib olla hea mõte teha märkmeid, et faktid loost 
paremini meelde jääksid ja oluline info ebaolulisest eristatud saaks. 

 Kogu grupp, väljaarvatud üks osaleja (vabatahtlik), saadetakse 
ruumist välja (kui grupis on rohkem kui 6 osalejat, valitakse 3–6 
harjutuses osalejat ja ülejäänud on vaatlejad). 

 Juhendaja loeb lühikese uudisloo (loo keerukus vastab osalejate 
võimetele) ühele ruumijäänud osalejale. Tema eesmärk on jätta 
kuuldust meelde nii palju kui võimalik, et rääkida lugu edasi 
järgmisele osalejale. 

 Järgmine osaleja siseneb ruumi ja see, kes enne kuulas, räägib 
talle loo edasi. 

 Seejärel siseneb järgmine, kuulab loo ja räägib järgmisele 
sisenejale, kuni kõik ukse taha läinud osalejad on ruumis tagasi.  

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

Arutelu rühmas järgmistele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Mida sa tundsid end selle loo kuulamise ajal? 
- Kuidas oli seda lugu edasi jutustada? 
- Kuidas seda paremini teha? 
- Mida me sellest harjutusest õppida saame? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Paberid ja kirjutusvahendid 

Juhuslik artikkel, mis sisaldab palju informatsiooni (kuid sõltub osalejate tasemest – ei 

tohi olla liiga keeruline) nt: 

Lisa 1: Nutitelefon autoroolis 

Lisa 2: Sünnipäevakingitus 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 

 

Allikas 

 Teadmata 
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Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 

Nutitelefon autoroolis 
 
2019. aastal toimus Eestis sõidukitega ligi 100 õnnetust päevas. 
Arvatakse, et iga kolmas või neljas liiklusõnnetus ehk 25–33 õnnetust 
päevas on tingitud nutitelefoni kasutamisest roolis. 
 
Iga kolmas autojuht loeb sõites sõnumeid ja teavitusi ning osad autojuhid 
kirjutavad ka sõnumeid. Naabritel Lätis ja Leedus on probleem veel 
suurem. 
 
Kui autojuht on telefonis, siis ei ole ta tähelepanu liikluses ja nii võivad 
tekkida õnnetused. Kahjud on suured. Inimene võib saada kannatada või 
isegi surma. Auto parandamine võtab keskmiselt 2000 eurot. 
 
Paljud vastajad tunnistasid, et nutitelefonide kasutamine roolis 
on Eestis suur probleem, sest segab keskendumist ja autojuhtimist.  
 
Millega tegelevad sinu pereliikmed rooli taga? 
 
 
 
Allikas: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/uuring-iga-kolmas-autojuht-loeb-roolis-
olles-sonumeid?id=89007551 

 

https://www.delfi.ee/teemalehed/latist
https://www.delfi.ee/teemalehed/leedu
https://www.delfi.ee/teemalehed/eestis
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/uuring-iga-kolmas-autojuht-loeb-roolis-olles-sonumeid?id=89007551
https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/uuring-iga-kolmas-autojuht-loeb-roolis-olles-sonumeid?id=89007551
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Lisa 2 

Sünnipäevakingitus 
 
Jaanile kingiti sünnipäevaks uus jalgratas. Talle meeldis sellega uljalt 
sõita ja mõnikord võttis poiss käedki juhtraualt ära. Jaani vanemad 
palusid tal ettevaatlikum olla, kuid ta ei kuulanud neid. Ühel päeval 
põrkas Jaan jalgrattaga vastu suurt kivi, mida ei olnud õigel ajal 
märganud. Prõmm!!! Ratas jäi nõksatades seisma, Jaan aga lendas 
edasi ning maandus alles vett täis kraavis. 
 
 
 
Allikas: https://www.miksike.ee/documents/main/lisa/funktslug/test1_2.htm 
  

https://www.miksike.ee/documents/main/lisa/funktslug/test1_2.htm
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Harjutus 7.10 

Kuulmine või kuulamine? 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus arutletakse kuulamisoskuse ja teiste suhtlemisoskuste olulisuse üle 

näidete põhjal.  

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad paremini kuulamisoskuse tähtsust. Osalejad mõistavad kuulmise 

ja kuulamise erinevust ning oskavad tähele panna, kui head kuulajad nad ise on.  

Harjutus aitab osalejatel mõista, et kuulmine on automaatne tegevus ega nõua erilist 

pingutust ning kuulamine seevastu eeldab keskendumist rääkija jutule, tähelepanu 

suunamist rääkijale ja kõigi kõrvaliste tegevuste lõpetamist.  

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus kuulamisoskusest: 
- Kuulamisoskus on inimese oskus kuulata ja mõista teise 

inimese juttu. Kuulamisoskus on inimsuhete loomisel ja 
püsimisel hädavajalik.  

- Kuulamiseks ei piisa ainult kuulmisest, tuleb ka kuulata – 
kõrvakuulmine ja kuulamine on kaks erinevat asja. Hea 
kuulmisega inimene ei pruugi alati olla hea kuulaja. 

- Mis vahet on kuulamisel ja kuulmisel? 
- Kas sa oled hea kuulaja? Palun too näiteid olukordadest, 

kus oled olnud hea kuulaja. 
- Nimeta elukutseid, mille juures on teise inimese kuulamise 

oskus väga oluline. 
- Jne. 

 

Teostamine  Jaga osalejad paaridesse ja anna kõigile töölehed (Lisa 1). 
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 Selgita osalejatele, et nad peavad kahepeale lugema läbi loo, 
leidma sealt suhtlemisega seotud probleemi ja kolm võimalikku 
lahendust sellele probleemile. Kolmest lahendusest tuleb valida 
parim ja seda valikut põhjendada. 

 Kui kõik on töölehed täitnud, saavad paarid rühmale tutvustada 
enda leitud parimaid lahendusi. 

 Seejärel arutlege rühmas, kuidas osalejad käituksid järgnevates 
olukordades: 

- Teema või vestluskaaslane ei paku sulle huvi. Kas püüad 
vestlust lõpetada? 

- Kas sind ärritavad vestluskaaslase kombed?  
- Keegi ütleb sulle väga halvasti. Kas vastad samaga?  
- Kas väldid vestlust võõraste inimesega sellepärast, et 

tunned end ebakindlalt? 
- Kas sul on kombeks oma vestluskaaslase juttu katkestada? 

Kuidas see talle mõjub? 
- Kas teed näo, et kuulad tähelepanelikult, ise aga mõtled 

millelegi muule? 
- Kas sinu hääletoon, näoilme või sõnavara muutuvad 

vastavalt sellele, kellega sa räägid?  
- Kas püüad muuta vestlusteemat, kui sinu kaaslane räägib 

millestki, mis on sulle piinlik?  
- Kas sul on kombeks parandada oma vestluskaaslase 

sõnastust, kui tema kõnes on valesti hääldatud ja kasutatud 
nimetusi ja termineid või labaseid sõnu? 

- Kas oled vesteldes vahel üleolev, irooniline või õpetav? 
- Jne. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis järgnvatele küsimustele vastates: 
- Kuidas sa soovid, et sind kuulatakse? 
- Kuidas sulle meeldib suhelda? 
- Kas sa suhtled pigem suuliselt või kirjalikult? 
- Kuidas sa soovid, et sulle vastatakse? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Pastakad 

Lisa 1: Kuulmine või kuulamine? 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 
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Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Kuulmine või kuulamine? 
 

1. Loe läbi allpool olev lugu. 
2. Leia olukorrast suhtlemisega seotud probleem ja kolm võimalikku 

lahendust sellele probleemile. 
3. Vali nende lahenduste hulgast kõige parem ning põhjenda oma 

valikut. 
 
 
Mari ja Jüri räägivad omavahel suure liiklusmüraga tänaval. Jüril on päris 
kiire bussile jõudmisega. Jüri tunneb, et ta on natuke tõbine ja astub 
Marist sammu eemale ning aevastab.  
 
Mari jaoks oluline, et Jüriga rääkida ning öelda talle edasi info – homme 
on kooli vaja kaasa võtta lemmiklooma pilt. Mari selgitab väga põhjalikult, 
milline see pilt võiks olla ja miks seda on kaasa vaja võtta, samal ajal 
taskust ka oma lemmiklooma pilti välja võttes. Mari räägib Jürile oma 
lemmikloomast, koerast Mukist, kuidas ta nende perre jõudis ja mida nad 
koeraga koos teevad.  
 
Jüri näeb, et tema buss tuleb ja ta jookseb bussile. Mari jääb nõutu 
näoga vaatama, kuidas Jüri bussile läheb. 
 
 
Probleem: ................................................................................................... 
 
Lahendus 1: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Lahendus 2: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Lahendus 3: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
 
Kõige parem lahendus on nr: ........ 
 
Põhjendus: ................................................................................................. 
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Harjutus 7.11 

Tutvusta mind 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus tutvustavad osalejad end teistele, jagades nendega midagi 

isiklikku. Osalejad õpivad end nii paarilisele kui ka avalikult tutvustama. 

 

Oodatavad tulemused 

Rühmaliikmed õpivad üksteist paremini tundma ja kogevad, mis tunne on rääkida 

midagi endast ja saada teada midagi isiklikku ka teiste kohta. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike tutvustus jagamise ja teiste tundmaõppimise kohta: 
- Kuidas õpime teisi tundma? 
- Mida ja millal sobib teistega jagada? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad võtavad paaridesse. 

 Iga osaleja tutvustab end paarilisele. 

 Tahvlile võib kirjutada abistavaid küsimusi (kui vana sa oled, kus sa 
elad, mis on sinu hobid, mida sa õpid, kus sa tahaksid töötada jne). 

 Osalejad jätavad meelde, mida paariline neile räägib (võib ka üles 
kirjutada). 

 Seejärel tutvustab iga osaleja rühmale oma paarilist. Võib kasutada 
minavormi, justkui räägiks iga osaleja endast (minu nimi on ..., ma 
olen ...). 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Kuidas end tundsid? 
- Mida tundsid, kui tutvustasid oma paarilist? 
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- Kas harjutus oli lihtne, keeruline vm? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 7.12 

Minu käed 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus mõtisklevad osalejad selle üle, mida head ja halba on võimalik teha 

oma kätega, kirjutades erinevaid tegevusi enda käte kaunistatud kujutiste juurde. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse tulemusena mõistavad osalejad, kuidas meie käed võivad korda saata nii 

head kui halba. Harjutus aitab osalejatel paremini mõista, kui oluline on igapäevastes 

tegevustes järgida sotsiaalseid norme. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 inimest 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Kui olulised on sulle sinu käed? 
- Mida kõike sa igapäevaselt oma kätega teed? 
- Kas need tegevused on head, kasulikud ja vajalikud 

tegevused? 
- Kui sageli sa sellele mõtled? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad istuvad ümber laua. Neile jagatakse paberid ja 
joonistusvahendid. 

 Palu osalejatel joonistada paberile oma mõlema käe kontuurid (kätt 
šabloonina kasutades). 

 Palu osalejatel käe kontuurid kaunistada just neile sobilikul ja 
meeldival viisil. Näiteks võib käed ära värvida, käte kontuuri sisse 
midagi olulist kirjutada vms. 

 Harjutust võib jätkata kahel moel. Esimene võimalus eeldab 
osalejate suuremat iseseisvust ja motiveeritust. Teise võimaluse 
puhul on juhendaja roll suurem. 
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Esimene võimalus 

 Palu osalejatel iseseisvalt kirjutada oma käte kujutistega paberile nt 
15 tegevust, mida need käed teevad või on teinud. 

 Seejärel palu neil soovi korral tuua näiteid tegevustest, mida nad 
kirja panid. Toodud näited koondatakse tahvlile. 

 Järgneb arutelu, millised need erinevad tegevused on (abiks 
küsimused): 

- Kas neid tegevusi saab rühmitada? Millistesse rühmadesse 
võiks neid tegevusi jagada? 

- Millised on head ja kasulikud tegevused? 
- Kas kätega võib ka (teistele) kurja teha? Millised need 

tegevused on? 
- Kumba tegevust, kas halba või head, on rohkem? 
- Jne. 

 
Teine võimalus 

 Palu osalejatel nimetada erinevaid kätega seotud tegevusi. Toodud 
näited koondatakse tahvlile. 

 Järgneb arutelu, millised need erinevad tegevused on (abiks 
küsimused): 

- Kas neid tegevusi saab rühmitada? Millistesse rühmadesse 
võiks neid tegevusi jagada? 

- Millised on head ja kasulikud tegevused? 
- Kas kätega võib ka (teistele) kurja teha? Millised need 

tegevused on? 
- Kumba tegevust, kas halba või head, on rohkem? 
- Jne. 

 Palu osalejatel valida toodud näidete hulgast just neile olulised 
positiivsed tegevused ja kirjutada need enda käte kujutistega 
paberile. 

 Samamoodi palu osalejatel valida näidete hulgast need negatiivsed 
tegevused, mis neid kõige enam häirivad, ja kirjutada needki enda 
paberile. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Järgneb rühma arutelu: 
- Kas sa said selle harjutusega teada midagi huvitavat? 
- Kui tihti sa mõtled sellele, milleks sa oma käsi kasutad? 
- Kas see, mida sa oma kätega teha saad, mõjutab ka sinu 

kaaslast? 
- Kas see, mida sa oma kätega teha saad, võib mõjutada 

suuremat hulka inimesi? 
- Kas on olemas mingid normid, mis ütlevad, mis on sobilik ja 

mis mitte? 
- Kas sa mõtled alati nendele normidele? 
- Miks peaks neid norme arvestama? 
- Jne.  

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   30 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    50 minutit 
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Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Joonistuspaberid 

Kirjutusvahendid, vildikad, värvipliiatsid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Kindlasti võiks arutelude käigus käsitleda esmalt just kätega seotud positiivseid 

tegevusi ning seejärel samm-sammult liikuda tegevusteni, mis võivad olla 

ebameeldivad, kahjulikud või ohtlikud. 

 

Allikas 

Buchalter, S.I. (2015). Raising Self-Esteem in Adults: An Eclectic Approach with Art 

Therapy, CBT and DBT Based Techniques. London: Jessica Kingsley Publisher. 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 7.13 

Probleemid ja lahendused 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus käsitletakse suhtlemisega seotud probleemide lahendamist eluliste 

näidete abil. Osalejad arutavad omavahel, kuidas nemad on lahendanud elus 

ettetulnud sarnaseid probleeme ja millised oskused (näiteks kuulamisoskus, 

empaatia, rahulikuks jäämine) aitavad probleemide lahendamisele kaasa. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad, millised suhtlemisega seotud probleemid võivad elus ette tulla ja 

miks need tekivad. Osalejad õpivad, kuidas leida sellistele probleemidele sobivaid 

lahendusi. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 4–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus suhtlemisega seotud probleemidest ja nende 
lahendamisest:  

- Kuidas suhtlusprobleemid tekivad? 
- Milliseid probleeme tuleb ette suhtlemisvigadest, 

ebapiisavast või väärast infost tulenevalt? Palun too näiteid. 
- Kuidas on võimalik selliseid probleeme lahendada? 
- Kuidas erinevad faktid arvamusest? Kas see võib 

suhtlemisprobleeme tekitada? 
- Palun too näide suhtlemisega seotud probleemist, mis sul 

on ette tulnud. 
- Jne. 

 Jaga enda töös ette tulnud suhtlemisega seotud probleemi ja 
selgita, kuidas selle olukorra lahendasid. 

 

Teostamine 
 Jaga osalejad paaridesse ja anna kõigile töölehed (Lisa 1) ja 

kirjutusvahendid. 
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 Selgita osalejatele, et nad peavad paaris töötades leidma kahele 
suhtlemisega seotud probleemile kolm võimalikku lahendust. 
Nende lahenduste seast tuleb valida parim ning oma valikut ka 
põhjendada. Töölehe täitmisel on abiks ka järgmised küsimused: 

- Mis on probleem? 
- Mis on erinevad võimalused selle lahendamiseks? 
- Millised on nende võimaluste kasutamisel tagajärjed? 
- Milline tee on selle probleemi lahendamiseks parim? 
- Jne. 

 Kui kõik on töölehed täitnud saavad paarid leitud parimaid 
lahendusi jagada rühmaga. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas leides vastused järgmistele küsimustele: 
- Kuidas lahendada tekkinud suhtlemisprobleeme, mis on 

tekkinud koolis või tööl? 
- Kelle poole võib pöörduda, kui sa ise ei saa enam probleemi 

lahendamisega hakkama? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Pastakad 

Lisa 1: Probleemid ja lahendused 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Probleemid ja lahendused 
 
 
Leia probleemile kolm võimalikku lahendust. Vali nende hulgast parim 
lahendus ning põhjenda oma arvamust. 
 
 
PROBLEEM 1: Mari laenab teistelt õppijatelt pidevalt pastakat ja unustab 
selle tagasi andmast. Teised õppijad klassis tunnevad ennast halvasti, 
kui Mari küsib taaskord pastakat laenuks – kas anda pastakas või mitte? 
 
Lahendus 1: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Lahendus 2: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Lahendus 3: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Parim lahendus on number: ........ 
 
Põhjendus: ................................................................................................. 
 
.................................................................................................................... 
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Leia probleemile kolm võimalikku lahendust. Vali nende hulgast parim 
lahendus ning põhjenda oma arvamust. 
 
 
PROBLEEM 2: Koolisööklas on pikk järjekord ja toidud hakkavad järjest 
otsa saama. Ants ja Margus on järjekorras viimased ning mõlemad 
tahavad viimast koogitükki endale. 
 
Lahendus 1: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Lahendus 2: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Lahendus 3: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
Parim lahendus on number: ........ 
 
Põhjendus: ................................................................................................. 
 
.................................................................................................................... 
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Harjutus 7.14 

Haamriga mees 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus loetakse ja analüüsitakse Paul Watzlawick’i lugu "Haamriga 

mees". Osalejatel on võimalus arutada valetõlgenduste varjatud lõksude ja 

negatiivsete mõtete üliolulise jõu üle. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad peaksid saama teadlikuks, et teiste käitumise tõlgendamine võib sageli olla 

eksitav. Selle asemel peaksime andma teistele võimaluse ennast selgitada. Need, 

kes lasevad oma negatiivsetel mõtetel võimust võtta, näevad kõike tumedates 

värvides: negatiivsed mõtted viivad negatiivsete sõnadeni, negatiivsed sõnad 

negatiivsete tegudeni. Nii muudame oma elu raskemaks ja kahjustame suhteid 

teistega. Vastupidi, mõtete jõudu saab kasutada ka positiivselt. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 3–18 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Juhendaja peab loo enne läbi lugema. Ta peaks arvestama, et loos 
kujutatud mehe käitumine näib olevat täiesti liialdatud, kuid see 
illustreerib inimese tajumisprotsesside mehhanismi. Kogemusi 
teiste inimestega (eriti stressirohkeid) nähakse ja tõlgendatakse 
alati meie endi emotsioonide, mõtete ja veendumuste prisma 
kaudu. See võib viia tegelikkusest ebatäpse pildi kujundamiseni 
sisemonoloogide kujul. 

 Jaga kõigile osalejatele lugu “Haamriga mees” (Lisa 1). 

 Selgita, et algul loete lugu koos ja seejärel analüüsitakse seda 
rühmas. 

 

Teostamine 
 Loe valjusti lugu “Haamriga mees” (või laske kellelgi selleks 

vabatahtlik olla). Kõik teised saavad paberil jälgida. 
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 Lase osalejatel paaris istuda või moodustada väikesed rühmad (3–
4 inimest). 

 Julgusta osalejaid väikestes rühmades loo üle arutlema, kasutades 
järgmisi küsimusi: 

- Mis on sinu esimesed mõtted selle loo kohta? 
- Kas oled ise midagi sarnast kogenud? 
- Too näide positiivsete mõtete väest. 
- Jne. 

 Lase rühmadel jagada oma peamisi ideid ükshaaval teistega. 
Kirjuta need ideed tahvlile. 

 Osalejad peaksid mõistma, et olukordade tõlgendusi saab teadlikult 
muuta ja see muudab ka tulemust või tagajärgi. Me ei tohiks segi 
ajada oma tõlgendusi faktidega, kuna need on vaid meie mõtted ja 
tunded. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis kokkuvõtteks:  
- Kuidas see lugu sinu kogemustega seostub? 
- Mida saaksime sellest oma elu jaoks õppida? 
- Mida saaksime tulevikus paremini teha? 
- Kuidas saaksime negatiivseid mõtteid vältida? 
- Jne. 

 Osalejad saavad tahvlilt üles kirjutada enda jaoks kõige 
kasulikumad õppepunktid. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   25 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Pliiatsid 

Lisa 1: Haamriga mees 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Puuduvad 

 

Allikas 

http://www.jugendhilfe-bamberg.de/downloads/STARK-Handbuch.pdf 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 

http://www.jugendhilfe-bamberg.de/downloads/STARK-Handbuch.pdf
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Lisa 1 (tööleht) 

Haamriga mees 

 
 
Mees tahab maali seinale riputada. Tal on olemas kruvi, kuid haamrit 
pole. Tal tekib mõte minna naabri juurde ja laenata temalt haamer. 
 
Aga siis hakkab mees kahtlema „Aga mis saab siis, kui naaber ei taha 
haamrit laenata? Ta vaevu rääkis minuga eile! Võib-olla oli tal kiire? Äkki 
on tal midagi minu vastu, aga miks? Ma ei teinud talle ju midagi. Kui ta 
paluks minult midagi laenata, siis ma laenaksin seda otsekohe. Kuidas 
saab ta keelduda mulle haamrit laenamast?? Inimesed nagu tema, 
teevad teiste elu masendavaks. Veelgi hullem, ta arvab, et ma vajan 
teda, sest tal on haamer! See peab lõppema! 
 
Järsku jookseb mees naabri ukse juurde, helistab uksekella, ning enne 
seda, kui naaber jõuab midagi öelda, karjub ta: „Jäta oma haamer 
endale, sa kaabakas!„ 
 
 
 
Arutage väikeses grupis, mis on teie mõtted selle loo osas: 

 Mis on teie esimesed mõtted selle loo kohta? 
 
 
 
 
 

 Kas olete kunagi ise midagi sarnast kogenud? 
 
 
 
 
 

 Kas oskate tuua näite positiivsete mõtete väest? 
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Harjutus 7.15 

Juhi või saa juhitud 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse ajal kogevad osalejad usaldust ja vastutustunnet, kui juhivad 

kinniseotud silmadega kaaslasi ruumis muusikariista abil. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutus õpetab ebakindlas olukorras üksteist usaldama ja koostööd tegema. See 

arendab eneseteadvust ja kontrolli tunnete üle. See loob usaldusväärse ja toetava 

keskkonna. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 8–20 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Juhendaja peaks valmistama enne harjutust takistusraja, mille 
osalejad peavad läbima. See võib koosneda vaid mõnest üksikust 
takistusest, millest tuleb harjutuse ajal teised mööda juhtida. 
Klassiruumis on selleks hea kasutada näiteks laudu ja toole. 
Eelkõige tuleb aga tagada osalejate turvalisus. 

 Jaga osalejad väikestesse rühmadesse (kolm kuni neli järgijat ja 
üks juht). 

 Jaga igale juhile muusikariist. 

 Selgita osalejatele, et eesmärk on ületada üheskoos väikesed 
takistused. Selleks tuleb kuulata juhi muusikariista heli ja sellest 
juhinduda. 

 

Teostamine 

 Juht seisab näoga rühma suunas. 

 Ülejäänud rühmaliikmed seisavad üksteise taha rivvi ja panevad 
käed ees seisva kaaslase õlgadele (nagu rong). Järgijatel seotakse 
silmad kinni (või hoiavad nad ise silmi kinni). 

 Rühmajuht hakkab muusikariista mängima ja proovib juhtida 
rühmakaaslasi heli abil. 
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- Muusikariist määrab rühma liikumise ja rütmi (kiirendus, 
aeglustus, paus). 

- Rühmad hakkavad ükshaaval liikuma, et läbida 
takistusrada. 

- Juht peab juhendama oma rühma nii, et nad ei kõnniks otsa 
takistustele ega teistele rühmadele. 

 Kui aega on rohkem, võivad osalejad vahetada ülesandeid, et kõik 
saaks juhirolli proovida. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Kas harjutus oli lihtne, keeruline vm? 
- Mis tunne oli rühma juhtida? 
- Kas teiste eest vastutamine pani sind muretsema? 
- Mis tunne oli kinnisilmi teistest juhinduda? 
- Kas oli keeruline olla rivi lõpus? 
- Kas tundsid harjutuse jooksul ärevust? 
- Kuidas saaks harjutust paremini teha? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ringi liikumiseks (klassiruum, võimla, vabas õhus vms) 

 

Materjalid ja lisad 

 Erinevad muusikariistad, üks iga väikse rühma jaoks (nt löökriistad: triangel, marakas, 

tamburiin, sahistid) 

 Sallid vms silmade katmiseks 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Juhendaja ja osalejad peavad olema ettevaatlikud, et mitte üksteisele haiget teha. 

 Harjutus ei sobi neile, kel on füüsilisi probleeme või raskusi teiste puudutamisega. 

 Kui osaleja ei tunne kinniseotud silmadega end mugavalt, võib ta ise silmad sulgeda 

või jätta silmad lahti. 

 Harjutus ei sobi soojenduseks. 

 Harjutus arendab ka oskust ruumis heli paigutada ja sellest juhinduda. 

 

Allikas 

 Sabina Manes, “Giochi per crescere insieme”, Franco Angeli Editore, 2007 

 

Koostaja 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 
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Harjutus 7.16 

Vestlemine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

See on harjutus, kus osalejad harjutavad oma vestlusoskusi: väljendavad omi 

mõtteid, kuulavad teist ja peavad meeles, mida vestluspartner ütles. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad teavad üksteisest rohkem, tunnevad iseennast paremini vestluspartnerina ja 

teavad, mida vestluses üldiselt oodatakse. Osalejad on vestluses ja kuulamisoskuste 

kasutamises vabamad. Harjutus on annab suurema võimaluse sõprussuhete 

tekkimiseks rühmas. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–20 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike arutelu vestlusest üldiselt: 
- Mida on tähtis teada kellegagi vesteldes? 
- Kas kehakeel on oluline? Kui jah, siis miks? 
- Kuidas iseloomustad head vestluskaaslast? 
- Jne. 

 Vajalik on vestluskaartide olemasolu (võimalus on teha koos 
grupiga internetist leitud vestlusküsimuste põhjal ise kaardid või 
kasutada raamatupoodides vms saadaolevaid variante). 

 

Teostamine 

 Grupp jaguneb paarideks. 

 Mõlemad paarilised saavad ühe või kaks vestluskaarti. 

 Paarilised istuvad üksteise vastas ja valivad, kumb alustab vestlust 
oma küsimusega. 

 Seejärel vastavad mõlemad üksteise küsimustele. Lõpuks tuleb 
vastata kõikidele küsimustele. 
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 Kui eelnevaga on jõutud lõpuni, lase vastused esitleda grupis. 
Partnerid abistavad üksteist esitlusel, juhul kui midagi jääb 
mainimata. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis vastates mõnedele järgnevatest küsimustest: 
- Kuidas sa ennast vestluse ajal tundsid? 
- Kas see oli sinu jaoks kerge või raske? Miks? 
- Kuidas sul tuleks vestluse arendamine paremini välja? 
- Kellele sa tahaksid veel seda küsimust esitada? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

Piisavalt ruumi, et paarid saaksid harjutada teisi segamata 

 

Materjalid ja lisad 

 Vestluse alustamiseks internetist leitavad küsimused (nt 

https://conversationstartersworld.com/250-conversation-starters/), tee nendest 

küsimustest ise või koos osalejatega vestluskaardid: osalejad valivad huvipakkuvad 

küsimused ja kirjutavad need paksemale paberile. 

 Võimalus on kasutada ka nt selliseid (vms raamatupoodides saadaolevaid)  

vestluskaarte: https://eluplaan.ee/pood/vestluskaardid-parimad-sobrad-elu-seltskond/  

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Esmakordne harjutuse läbitegemine võtab rohkem aega, kuid kui kaardid on valmis ja 

ruumis/klassis kogu aeg olemas, saavad õppijad neid kasutada ka vahetundidel.  

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

  

https://conversationstartersworld.com/250-conversation-starters/
https://eluplaan.ee/pood/vestluskaardid-parimad-sobrad-elu-seltskond/
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Harjutus 7.17 

Praktikandi etikett 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus analüüsivad osalejad küsitluse abil eri kooli- ja tööelu olukordi 

ja neile kohast käitumist. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad saavad teada, milline käitumine on neis igapäevaolukordades õige. Nad 

õpivad tundma sotsiaalseid norme ja neid põhimõtteid oma kooli- ja tööelus 

rakendama. Harjutuse põhieesmärk on mõista, miks on sotsiaalsete normide 

järgimine arenemiseks vajalik. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–15 (sõltub arvutite hulgast) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Sissejuhatus heade kommete ja etiketi kohta: 
- Kui kiiresti sinu arvates kujuneb esmamulje kellegi kohta? 

(Vastus: 150 millisekundit.) 
- Milliseid häid kombeid on vaja igapäevaelus (kodus, koolis, 

tööl jm)? 
- Too näide mõnest käitumisreeglist. 
- Mis on etikett? 
- Kas tead mõnd teise kultuuri või riigi käitumisnormi? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Näita lühikest YouTube‘i videot etiketi kohta (nt 
https://www.youtube.com/watch?v=xXjQEwQdvDk või 
https://www.youtube.com/watch?v=BRL8xVjXK_w). 

 Tehke osalejatega videost kokkuvõte. Iga osaleja võib videot 
kommenteerida. 

 Selgita, et igaüks täidab iseseisvalt küsimustiku etiketi kohta (Lisa 
1). Osalejad võivad vajadusel kasutada arvutit ja PowerPointi. 

https://www.youtube.com/watch?v=xXjQEwQdvDk
https://www.youtube.com/watch?v=BRL8xVjXK_w
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 Leppige kokku, kuidas kirjutate üles vastused (nt paberile). 

 Osalejad täidavad küsimustiku iseseisvalt. 

 Seejärel kuva küsimustik ekraanile ja aruta õiged vastused 
osalejatega läbi. Pööra tähelepanu ka valedele vastustele ja selgita, 
miks ei sobi mingis olukorras üht- või teistmoodi käituda. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Milleks on vaja häid kombeid? Miks on need tähtsad? 
- Mis kasu on neist igapäevaelus? 
- Mis kasu on neist eraelus ja tööl? 
- Millistes olukordades on veel head kombed vajalikud? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    40 minutit 

 

Keskkond 

 Arvutiklass 

 

Materjalid ja lisad 

Laua-, süle- või tahvelarvutid kõigile 

Projektor, kõlarid jms vajalik tehnika 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xXjQEwQdvDk  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BRL8xVjXK_w  

Lisa 1: Praktikandi etikett (PowerPoint esitlus)  

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Osalejad samastuvad küsimustiku näidetega ja mõistavad seeläbi oma käitumisvigu. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xXjQEwQdvDk
https://www.youtube.com/watch?v=BRL8xVjXK_w
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Harjutus 8.1 

Tornikell 
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutusega kogevad osalejad füüsilise eksperimendi käigus kaaslaste usaldust 

ja toetust ning näevad, mis tundeid see neis tekitab. Kui üks rühmaliige langeb teiste 

poole, siis teised püüavad ta kinni, toetavad teda ega lase tal kukkuda. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad õpivad empaatilist käitumist ja teiste toetamist. Samuti õpetab harjutus ise 

toetust vastu võtma. See aitab parandada enesekindlust ja -hinnangut ning 

vähendada hirme. Harjutus tugevdab osalejate usaldust üksteise vastu, mis võib viia 

tugeva sõpruseni. „Minast“ saab „meie“. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus usalduse ja koostöö kohta: 
- Mida tähendab sinu jaoks sõna „usaldus“? 
- Kas saad kõiki inimesi enda ümber sama palju usaldada? 
- Mida on vaja selleks, et kedagi usaldada? 
- Kuidas usaldust kasvatada? 
- Kuidas teiste usaldust välja teenida? 
- Kuidas teisi toetada? 
- Mida tähendab kellegi pimesi usaldamine? 
- Kas oled kunagi kedagi pimesi usaldanud? 
- Jne. 

 Selgita osalejatele, et arendate selle harjutusega usaldust ja 
empaatiat, lastes rühmakaaslastel end langemisel toetada. 

 Harjutuse nimi tuleb sellest, et see meenutab visuaalselt suurt 
tornikella. 
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Teostamine 

 Ennekõike tuleb tagada, et keegi ei saaks harjutuse ajal haiget, 
näiteks kukkudes. 

 Harjutuse ajal ei tohi rääkida. 

 Osalejad seisavad ringis tihedalt üksteise kõrval. 

 Üks vabatahtlik läheb ringi keskele. 

 Ülejäänud osalejad sirutavad käed õlgade kõrgusele ette. 

 Vabatahtlik ringi keskel hakkab langema sirutatud käte suunas, mis 
toetavad ja tõukavad teda kergelt tagasi ringi keskele. Vabatahtlik 
võib ristata käed rinnale. Osaleja ringi keskel proovib langeda eri 
suundades ja teised toetavad teda. 

 Ringi keskel võib sulgeda silmad, kuid ei pea. 

 Igal osalejal peaks olema võimalus olla ringi keskel, kuid kedagi ei 
tohi selleks sundida. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Väga oluline on rääkida nii headest kui ka halbadest tunnetest ja 
probleemidest, mis harjutuse ajal tekivad. Juhendaja ülesanne on 
aidata osalejatel lahendada võimalikke probleeme, et harjutus 
õnnestuks. 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Kuidas end tundsid? 
- Kas kartsid kukkuda? 
- Kas oli raske teisi usaldada? 
- Mis tunne oli teistest sõltuda? 
- Kas tundsid vastutust ringi keskel oleva kaaslase ees? 
- Mida harjutusest õppisid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  20 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi osalejatega ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Harjutus ei sobi neile, kel on füüsilisi probleeme. 

 Harjutus ei sobi neile, kel on probleeme teiste puudutamisega. 

 Enamiku osalejate jaoks on teiste usaldamine esialgu raske. Ei ole lihtne anda 

kontrolli enda üle kellelegi teisele, see nõuab pingutust. Osalejad peavad olema juba 

varem tuttavad ja saama omavahel hästi läbi. 

 Osalemine on vabatahtlik. 

 Juhendaja ja osalejad peavad olema ettevaatlikud, et mitte üksteisele haiget teha. 
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Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

Bajai EGYMI, Ungari 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Harjutus 8.2 

Koostöö  
 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus katsetavad osalejad, kuidas teha koostööd kellegagi 

ebatavalisel moel. Osalejad mõistavad koostöö ja meeskonnatöö tähtsust. Nad on 

valmis muutma oma käitumist, et luua ja säilitada teistega paremaid suhteid. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad on rohkem üksteisega seotud. Loob grupis positiivse meeleolu. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 (paarisarv) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Põgus sissejuhatus koostööoskustest: 
- Mis on koostöö? 
- Miks see on vajalik? 
- Millal tegid viimati koostööd teistega? 
- Mis teeb koostöö tegemise raskeks? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad võtavad paaridesse ja valitakse, kes on paaris juhi rollis. 

 Iga paar saab ühe spageti (keetmata pika makaroni), mille nad 
asetavad pikuti mõlema paarilise nimetissõrmede vahele. 

 Eesmärk on hoida spagett terve, et surve sellele mõlema paarilise 
poolt oleks võrdne. Vastasel juhul see puruneb või kukub maha. 

 Kui paarilised saavutavad vajaliku tasakaalu, hakkavad nad liikuma 
mööda ruumi nii, et üks neist juhendab teist sõnadeta (läbi liikumise 
või surve). 

 Paarilised peavad jälgima teiste paaride liikumist, et mitte üksteist 
segada ega kokku põrgata. 

 Mõne aja pärast juhendatav paariline paneb silmad kinni ja laseb 
ennast juhendada ainult spageti vahendusel. 
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 Paarilised vahetavad rollid ja kordavad tegevust. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas vastates järgmistele küsimustele: 
- Mis juhtus? 
- Kuidas sa ennast tundsid olles juhendatav? 
- Kuidas oli olla juht? 
- Mis oli lihtne, raske, ...? 
- Kuidas teha seda paremini? 
- Miks koostöö on oluline? 
- Kuidas koostööoskused mõjutavad isiklikke suhteid? 
- Jne. 

 Veel üks koostöö harjutus, kus kasutatakse spagette on leitav siit: 
https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge 
https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M  

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    25 minutit 

 

Keskkond 

Piisavalt ruumi, kus paarid saavad liikuda (nt koridor, kui seal palju inimesi ei liigu) 

 

Materjalid ja lisad 

Spagetid (keetmata) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Harjutus sobib hästi soojenduseks või „jäämurdmise harjutuseks“. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 

  

https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge
https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M
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Harjutus 8.3 

Viska viis sõbrale 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus joonistavad osalejad paberile käe kontuuri ja lõikavad selle välja. 

Käe sõrmedele kirjutatakse viis rühmakaaslast iseloomustavat positiivset omadust 

ning käe kujutis kaunistatakse, lisades peopessa rühmakaaslase nime. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse käigus õpivad osalejad märkama kaaslase positiivseid omadusi. Harjutuse 

tulemusena saavad osalejad teada, milliseid positiivseid omadusi teised neis 

märkavad. Harjutus aitab säilitada rühmas positiivseid suhteid. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Mida tähendab plaksu löömine ehk „viit viskama“? 
- Mida selle liigutusega väljendatakse? 
- Kas sulle on „viit visatud“? 
- Kas sina oled kellelegi „viit visanud“? 
- Millal seda tavaliselt tehakse? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad istuvad ümber laua. 

 Osalejatele jagatakse paksema paberi või õhukese kartongi lehed,  
joonistusvahendid ja käärid. 

 Osalejad joonistavad paberile oma käe kontuuri ja lõikavad selle 
välja. 

 Harjutust võib läbi viia kahel viisil: 
- Osaleja valib ühe rühmakaaslase, kellele ta selle käe 

kujutise pühendab (olukorras, kus rühmas on üle 6 osaleja). 
Oluline on jälgida, et kõik osalejad saaksid valitud. 
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- Osalejad valmistavad käe kujutised kõikidele rühma 
liikmetele (olukorras, kus rühmas on kuni 6 osalejat). 

 Välja lõigatud käe kujutise igale sõrmele kirjutatakse 
rühmakaaslase positiivne omadus. 

 Peopessa kirjutatakse rühmakaaslase nimi ja kaunistatakse käsi. 

 Osalejad saavad käekaardi või kaardikimbu endale ning võivad 
selle kodus või muus sobilikus kohas üles riputada meenutamaks 
positiivset. 

 Kui osalejal on käekaarte rohkem kui üks, võib need soovi korral 
augustada ja nööri või paelaga kimbuks siduda. 

 Soovi korral võib käed paigutada rühma stendile. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Järgneb rühma arutelu: 
- Milliseid saavutusi kõige sagedamini tunnustatakse 

plaksuga  „viska viis“? 
- Mis tunne on, kui sinu tegevust tunnustatakse plaksuga 

„viska viis“? 
- Kui oluline on, et sinu tegevust tunnustatakse plaksuga? 
- Kas sellist plaksuga „viska viis“ tunnustamist on kergem 

vastu võtta kui sõnadega kiitmist? 
- Milliseid kaaslase saavutusi sa tunnustaksid plaksuga? 
- Miks on oluline kaaslast tunnustada? 
- Kas sellist tunnustamist võiks rohkem olla? 
- Jne. 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   25 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Paksem paber või kartong 

Vildikad, värvipliiatsid 

Käärid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõnede osalejate jaoks võib-olla keeruline leida teiste kohta positiivset. Samuti võib 

neile olla keeruline enda kohta positiivse tagasiside vastuvõtmine. Läbiviija ülesanne 

on neid osalejaid toetada ja julgustada. 

 

Allikas 

Lindsey, J. (2018). Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele. Tartu: Studium. 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 8.4 

Komplimentide tegemine 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus kogevad osalejad, mis tunne on komplimenti teha ja saada. 

See julgustab inimest looma teistega positiivset kontakti. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad oskavad edaspidi komplimente teha ja neid vastu võtta, et luua ja hoida 

kaaslastega positiivsemaid suhteid. Rühma liikmed on üksteisega tihedamalt seotud. 

Loob meeldiva õhkkonna. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus komplimentide tegemise kohta: 
- Kuidas komplimenti teha? 
- Milliseid erinevat tüüpi komplimente on võimalik teha? Nt 

üldine/spetsiifiline, välimuse/käitumise/iseloomu kohta. 
- Kogemuste jagamine – millal ma viimati kellelegi 

komplimendi tegin, mida ütlesin ja kuidas ta reageeris? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Grupp istub või seisab ringis. 

 Alustaja mõtleb ja teeb endast paremal asuvale inimesele 
komplimendi: 

- See võib olla mõne tema omaduse kohta, mida ta ütleja juba 
teab (kui nad üksteist varasemast tunnevad – nt sa mängid 
nii hästi klaverit) või midagi esmamulje kohta (kui nad 
üksteist varem ei tunne – nt mulle meeldib su soeng, mulle 
meeldis, kuidas sa enne teisi aitasid).  
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 Järgmine inimene vastab komplimendile (näiteks esimest kõnelejat 
tänades) ja teeb omakorda komplimendi endast paremal seisvale 
inimesele. 

 Tegevust tuleb jätkata, kuni ka esimesele kõnelejale tehakse 
kompliment. 

 Sarnaselt saab ka komplimente paberile kirjutada (igaühe kohta on 
tema istekohale jäetud paber, kuhu kõik saavad talle komplimendi 
kirjutada, siin võimalik teha komplimente ka anonüümselt), või 
läbisegi jalutades komplimente teha (osalejad võtavad spontaanselt 
paaridesse ja teevad vastastikku üksteisele komplimendi, siis 
vahetatakse paarilised). 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Ühine arutelu, kus võiks vastata mõnedele järgnevatele 
küsimustele: 

- Mis juhtus? 
- Mis tunne oli teha kellelegi komplimenti? 
- Miks inimesed komplimente teevad? 
- Mis tunne oli komplimenti saada ja vastu võtta? 
- Kuidas tuleks komplimendile vastata? 
- Milliseid komplimente nautisid sa rohkem, kas üldiseid või 

spetsiifilisi, välimuse või käitumise kohta? 
- Mille kohta tuleks kompliment teha, et inimesed tunneksid 

sellest rõõmu? 
- Oli komplimenti teha lihtne, raske, ...? 
- Kuidas teha paremaid komplimente? 
- Miks on komplimentide tegemine oluline? 
- Kuidas mõjuta komplimentide tegemine inimeste 

omavahelisi suhteid? 
- Jne. 

 Kui on vajalik/võimalik, võib harjutuse peale ühist analüüsi uuesti 
läbi teha. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   10 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    20 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Puuduvad 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõne inimese jaoks võib olla teises millegi meeldiva või positiivse leidmine keeruline, 

juhendaja peaks sel juhul julgustama ja näidetega aitama. Samuti võib olla keeruline 

komplimenti avalikult vastu võtta. Sobib hästi soojendusharjutuseks. 
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Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 8.5 

Olulised ühendused 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus luuakse akrüül- või akvarellvärve (vees lahustuvaid värve) 

kasutades ühistöö, kus iga osaleja maalib lõuendile või paberile esmalt värvitäpi, mis 

hiljem hajutatakse teiste erinevate värvitäppidega kokku. Harjutuse käigus õpivad 

osalejad märkama eraldatust, üksi olemist ning koosolemise jõudu ja loovust. 

 

Oodatavad tulemused 

Koos loomise käigus märkavad osalejad, kuidas värvid tõusevad palju kaunimalt 

esile, kui nad on üksteisesse sulandunud ning näitavad sel moel oma tõelist olemust. 

Osalejad suudavad paremini mõista, kuidas nad üksteist mõjutavad. Loob grupis 

ühtse positiivse meeleolu. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–10 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Kas me suudame toime tulla üksinda? 
- Kuidas me suudame toime tulla isolatsioonis? 
- Kui oluline on lähedaste kaaslaste olemasolu? 
- Mida annab meile koosolemine? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad istuvad ümber laua. Laual on suur paber, pintslid, akrüül- 
või akvarellvärvid. 

 Osalejad valivad endale ühe kindla värvitooni, mis erineb teiste 
osalejate valitust. 

 Osalejad teevad paberile igaüks ühe suure värvitäpi, mis on teistest 
täppidest eemal. 

 Kui kõik on täpid teinud, järgneb grupiarutelu (abiks on küsimused): 
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- Mida sa märkad nende värvitäppide juures? 
- Kas värvitäpid on omavahel ühenduses? 
- Kas täpid paberil toovad välja värvi olemuse? 
- Kas üksikud värvitäpid lasevad välja paista, kuidas nad 

sobivad kokku teiste värvitäppidega? 
- Mida võib veel värvidega teha? 
- Kui need täpid on inimesed, siis mida sa märkad? 
- Kuidas on olla ise selline täpp? 
- Kas sa sooviksid teiste täppidega ühenduses olla? 
- Millised võivad olla probleemid, kui me oleme üksteisest 

eraldatud? 
- Miks on oluline olla teistega ühenduses? 
- Jne. 

 Peale arutelu hakkavad osalejad värvi ja vett lisades täppe laiali 
hajutama ja teiste grupiliikmete värvidega kokku sulandama. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Peale loovtöö valmimist arutelu rühmas (abiks on küsimused): 
- Kas tekkinud pilt on ilusam, kui värvid on omavahel 

segunenud? 
- Kuidas sümboliseerib see pilt suhtlemist kaaslastega? 
- Kas see pilt sümboliseerib sõprust? 
- Mida sa selle harjutuse käigus õppisid? 
- Kas õpitut saaks ka meie praegustesse sõprussuhtesse üle 

kanda? 
- Jne. 

 Valminud loovtöö on sobilik paigutada grupi rühmaruumi. 
 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    45 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum (võimalus istuda ümber ühe suure laua) 

 

Materjalid ja lisad 

A0 maalipaber 

Akrüül- või akvarellvärvid (vees lahustuvad värvid) 

Värvipintslid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Puuduvad 

 

Allikas 

Lindsey, J. (2018). Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele. Tartu: Studium. 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 8.6 

Minu salajane sõber 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Selle harjutuse käigus saab iga osaleja salasõbra, kes teeb talle kokkulepitud aja 

jooksul väikseid heategusid. Osalejad hoolitsevad salaja teiste eest ja saavad vastu 

samasugust üllatavat positiivset tähelepanu ja kohtlemist. 

 

Oodatavad tulemused 

Väikeste heategude tegemisega õpitakse empaatilist käitumist. Osalejad kogevad ja 

aitavad ka teistel kogeda positiivseid emotsioone, mis parandab enesehinnangut. 

Harjutus loob rühmas hea meeleolu ja tugevdab osalejate suhteid. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus lahkuse kohta: 
- Miks on oluline olla teiste vastu lahke? 
- Kuidas saame oma lahkust teistele näidata? 
- Kuidas mõjutab see suhteid teistega? 
- Jne. 

 Selgita rühmale, et igaüks saab endale salasõbra, kellele pöörata 
positiivset tähelepanu ja näidata oma lahkust. 

 Heade mõtete jagamiseks võite teha ajurünnaku, et igaüks teaks, 
kuidas oma salasõpra rõõmustada (ja mida ei sobi teha). 

 Iga osaleja kirjutab väiksele paberile oma nime. Paberid volditakse 
kokku ja segatakse ära. 

 Igaüks tõmbab endale ühe paberi teise osaleja nimega (ei tohi 
saada enda nimega paberit). Paberil nimetatud kaaslane saab 
harjutuse ajaks tema salasõbraks. 

 Juhendaja võib salasõbrad ka ise määrata, et panna paari erineva 
iseloomuga inimesed (nt ekstravert ja introvert), et viia kokku need, 
kes muidu ei suhtle. 
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 Leppige kokku, kui kaua harjutus kestab (ühest päevast kuni 
nädalani). 

 

Teostamine 

 Selle aja jooksul teevad salasõbrad teineteisele väikseid 
heategusid. Eesmärk on see, et sinu salasõber tunneks end 
väärtustatuna ja hästi. Näiteks: 

- pööra salasõbrale rohkem tähelepanu (nt ava talle uks, 
paku abi); 

- tee talle mõni väike heategu (nt jäta talle lauale kink, too 
talle midagi maitsvat); 

- tee komplimente; 
- jms. 

 Salasõber ei tohi end paljastada ega olla pealetükkiv. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

Kohtumine järelduste ja kokkuvõtte tegemiseks (päeva või nädala 
pärast) 

 Osalejad saavad kokku ja jagavad kogemusi. Nad võivad arvata, 
kes oli nende salasõber, ja rääkida, kuidas neile positiivne 
tähelepanu meeldis. 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Kas salasõber oli raske olla? Kas salasõbrale üllatuste 

tegemine oli keeruline? Miks? 
- Kuidas oleks harjutus läinud siis, kui salasõber oleks olnud 

täiesti võõras inimene? 
- Mis oli kõige toredam asi, mida salasõber sinu heaks tegi? 
- Mida harjutusest õppisid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  15 minutit 

Teostamine   (1 päev kuni 1 nädal) 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    30 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Märkmepaberid või väikesed kaardikesed, kirjutusvahendid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Salasõbrale heategude tegemine ei pruugi olla esialgu lihtne, eriti kui kaaslased ei 

tunne teineteist väga hästi. Seetõttu oleks parem, kui salasõbrad oleks juba varem 

tuttavad, kuid see ei ole kohustuslik. 

 Kui salasõbrad on eri soost, võib juhtuda, et komplimendid ja heateod tunduvad 

pealetükkivad või sobimatud. 
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Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Josefsheim Bigge, Saksamaa 
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Harjutus 8.7 

Suhete võrgustik 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutus aitab analüüsida suhete olemust ja kvaliteeti. Osalejad mõtisklevad oma 

isiklike suhete teemal ja hindavad oma rahulolu nendega. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad on teadlikumad oma suhetest ja nende mõjust iseendale. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 1–8 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus erinevatest suhetest ja nende olulisusest meie 
elus: 

- Millised erinevad suhted meil on (peresuhted, sõbrad, 
töösuhted jne)? 

- Mille järgi hinnata suhete kvaliteeti? 
- Miks head suhted on olulised? 
- Kuidas luua häid suhteid? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Jaga igale osalejale tööleht (Lisa 1) ja kirjutusvahend 

 Palu igaühel individuaalselt täita tööleht: 
- Mõtle olulistele suhetele enda elus. 
- Kuhu Sa need asetaksid joonisel? Kui lähedale/kaugele 

Sinust valitud suhted asetsevad? 
- Kas on keegi, kes peaks olema Sinu suhete võrgustikus, 

kuid mingil põhjusel ei ole?  
- Kas on keegi, kes peaks tegelikult Sinu suhete võrgustikus 

olema Sulle lähemal või kaugemal?  
- Kuidas muuta suhteid Sulle soovitud suunas? 
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- Kas vajalikud muutused suhete võrgustikus sõltuvad ainult 
sinust? 

- Jne. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Individuaalne või grupivestlus üldistest tulemustest ja kujunenud 
arusaamisest:  

- Lühidalt, kuidas ennast tundsid analüüsides oma isikliku elu 
suhteid?  

- Mida Sa õppisid?  
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    35 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Kirjutusvahend, erinevat värvi pliiatseid 

Lisa 1: Suhete võrgustik 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Ole ettevaatlik ja empaatiline, kui osalejad jagavad delikaatsete ja keeruliste suhete 

tagamaid.   

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti  
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Lisa 1 (tööleht)  

Suhete võrgustik 
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Harjutus 8.8 

Meie lugu muusikas 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus kirjutavad osalejad muusika saatel ühiselt valitud teemal jutukesi. 

Muusika katkedes vahetatakse kohad ja jätkatakse kaaslase poolt alustatud lühilugu. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse tulemusena mõistavad osalejad kokkulepetest kinnipidamise olulisust. 

Osalejad suudavad hinnata kaaslase poolt loodut ja õpivad panustama ühtse 

tulemuse nimel. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 6–12 inimest 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Millisel teemal oleks tore lühijuttu kirjutada? 
- Milline teema on sobilik? 
- Millist sõnavara ei ole sobilik kasutada? 
- Kas sa oled valmis selleks, et kaaslane sinu poolt kirjutatud 

jutukest jätkab? 
- Millega peab kaaslane arvestama? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Osalejad istuvad ümber laua. Neile jagatakse paberid ja 
kirjutusvahendid. 

 Palu osalejatel välja pakkuda erinevaid teemasid jutukese 
kirjutamiseks. Ideed koondatakse tahvlile ning ühiselt valitakse 
kõikide osalejatele sobiv teema.  

 Ühiselt võib valida ka muusika, mis selle teemaga haakuks. 

 Aruta osalejatega läbi ja leppige ühiselt kokku reeglid, kuidas te 
harjutust läbi viite: 

- Kui muusika mängib, kirjutab igaüks jutukest. 
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- Muusika peatudes (umbes 5 minuti pärast) istutakse ühe 
koha võrra edasi järgmise osaleja kohale. 

- Järgmise osaleja kohale jõudes tuleb kõigepealt lugeda, 
mida juba enne sind on tema paberilehele kirjutatud, 
seejärel tuleb jätkata selle jutu kirjutamist sobival moel. 

- Pole sobilik kirjutada midagi rumalat. 
- Jne. 

 Pane muusika mängima. Muusika saatel alustab iga osaleja oma 
jutukese kirjutamist.  

 Kui muusika katkeb, liigub iga osaleja ühe koha võrra paremale. 
Tegevust korratakse seni, kuni osaleja jõuab tagasi oma algsele 
kohale. 

 Palu osalejatel läbi lugeda nende enda alustatud lühijutud ning 
need pealkirjastada. Soovi korral võib jutukesi ka illustreerida. 

 Kui on aega, võivad osalejad oma jutu kõigile ette lugeda. 

 Osalejad saavad lühijutu endale ja võivad köita selle enda kausta 
meenutamaks ühiselt tehtut. 

 Soovi korral võib jutukesed kokku koguda ja paigutada rühma 
stendile või köita rühma „logiraamatusse“. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Järgneb rühma arutelu tuginedes järgmistele küsimustele: 
- Mis oli selle harjutuse juures kõige meeldivam? 
- Mis oli selle harjutuse juures kõige keerulisem? 
- Kas sul olid kokkulepitud reeglid meeles? 
- Mis tunne oli lasta lõpetamata lugu teistel edasi kirjutada? 
- Kas oli kerge jätkata teise poolt alustatud jutukest? 
- Miks on oluline arvestada kaaslase poolt kirjutatuga? 
- Milline oleks lühijutt olnud, kui te poleks arvestanud juba 

kirjutatuga? 
- Mida sa selle harjutuse käigus õppisid? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   25 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    55 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Muusika mängimise võimalus (arvuti, kõlarid, YouTube vms) 

Paberid 

Kirjutusvahendid 

Vajadusel ka vildikad või värvipliiatsid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõne osaleja jaoks võib-olla keeruline lasta enda poolt alustatud lugu teisel edasi 

kirjutada. Samuti võib mõnel osalejal olla keeruline jätkata teise lugu ja kokkulepitud 
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reeglitest kinni pidada. Juhendaja ülesanne on neid osalejaid toetada ja suunata ning 

vajadusel harjutuse käigus reegleid meelde tuletada.  

 

Allikas 

Lindsey, J. (2018). Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele. Tartu: Studium. 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 8.9 

Pantomiim 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus julgustatakse osalejaid kasutama sõnade asemel kehakeelt, et 

väljendada erinevaid olukordi või tegevusi. Harjutusel on palju variatsioone, mida 

saab kasutada väikeste aktiivharjutustena, kui osalejad muutuvad rahutuks. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutus aitab luua sõbralikku atmosfääri ja toetab positiivsete ja empaatiliste suhete 

arengut rühmas. Osalejad peavad keskenduma üksteisele ja tegevusele, et mõista, 

mida demonstreeritakse. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 8–16 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Juhendaja seletab osalejatele, mis on pantomiim. Vajadusel teeb ta 
ise ühe näite ja laseb siis kellelgi osalejatest arvata, mida ta 
kujutada püüdis. 

- Näited ja ideed ei tohiks olla juba terviklikud etteasted, et 
osalejad ei saaks neid lihtsalt ette kanda. 

- Näidete ja ideede eesmärgiks on abistada osalejaid uute 
loovate ideede genereerimisel. 

- Samuti võib näidete varal teha ideede edasiarendust. 
Selline mängu ülesehitus soodustab grupisiseste 
protsesside käivitumist. 

- Selle mängu käigus peaks ka mängujuht/grupijuht olema 
üks osalistest, et juhendada ja abistada läbi motiveerimise. 

 

Teostamine 
 Pantomiimi võib teha üksi või teistega koos. 

 Osalejaid võib jagada paarideks või väikesteks rühmadeks ning 
seda muuta vastavalt vajadusele. 
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 Need, kes sellel hetkel ei näitle, on äraarvaja rollis, püüdes 
mõistatada pantomiimi sisu. 

 
Mõned võimalikud näited: 

 Proovige kasutada erinevaid kõndimisviise, nt vanainimese kõnd, 
modelli kõnd, sõduri kõnd jne. 

 Proovige erinevaid tervitusviise, nt suruge kellegi kätt nagu oleksite 
vanad sõbrad, käe surumine ametlikul üritusel, sunniviisiline käe 
surumine, paavsti tervitamine jne. 

 Tutvustage ennast teistele kasutades omapärast või sind 
iseloomustavat liigutust. Ülejäänud grupp saab seejärel liigutust 
imiteerida. 
 

 Pantomiimi kasutades toob juhendaja kohale “raske kohvri”. Ta 
avab selle ja võtab välja kujutletava asja (nt hambaharja), mille ta 
seejärel annab edasi ühele osalejale. Järgmisena võtab see osaleja 
kohvrist uue eseme ja kasutab pantomiimi, et eset kirjeldada, ning 
annab selle omakorda edasi järgmisele osalejale jne. 

 Juhendaja veab kohale “raske kivi”. Pantomiimi kasutades antakse 
kivi osalejate vahel edasi nii, et kivi raskus ja suurus varieerub. 

 

 Pantomiimi kasutamine, et esitada lihtsaid tarkuseteri või ütlemisi. 
Osalejad jaotatakse väikestesse gruppidesse või paaridesse. Kõik 
saavad väikse kaardi, kuhu peale on kirjutatud tarkusetera, mida 
tuleb teistele esitleda pantomiimi kasutades. Teised peavad 
arvama, mis kaardil kirjas oli. Nt häda ajab härja kaevu, hommik on 
õhtust targem, ära sae oksa, millel istud jne. 

 

 Kasutades pantomiimi tuleb jäljenda erinevaid spordialasid või 
elukutseid. 

 Väljendusviisi võib täpsustada nt pantomiimi tuleb teha aegluubis 
liigutustega. 
 

 Väikesed ülesanded individuaalseks pantomiimiks. Iga mängija 
saab kaardi, millele on kirjutatud ülesanne: 

- Sa otsid tänavale kukkunud kadunud münti. 
- Sa kasutad teleskoopi ja luurad salaja kellegi järgi. 
- Sa proovid lahti saada või ära ajada enda ümber kogunenud 

sääseparve. 
- Sa oled varas, kes püüab vaikselt oma saagiga minema 

hiilida. 
- Sa oled kohtingule üksi ootama jäetud. 
- Sa lähed telefoniputkasse telefoniga rääkima. 
- Sa arvad, et keegi jälitab sind. 
- Jne. 

 

 Väiksed ülesanded improvisatsiooniks, mida saab etendada 
paarides: 

- Kaotaja ja võitja 
- Entusiasm ja igavus 
- Jne. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutlege harjutuse üle: 
- Kuidas sa ennast erinevates rollides tundsid? 
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- Mis oli raske, mis oli kerge? Miks? 
- Kuidas ennast ilma sõnadeta väljendada? Mis teeb selle 

keeruliseks/ lihtsaks? 
- Mis sulle kõige enam meeldis, mis mitte? Miks? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   50 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 15 minutit 

Kokku    70 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi 

 

Materjalid ja lisad 

Kaardid erinevate ülesannetega nii individuaalselt, paaris kui ka suuremas grupis 

etendamiseks (eelnevalt ette valmistada) 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Harjutus elavdab gruppi. Alguses võib olla keeruline tegevust alustada, kuid seejärel 

osalejad avanevad, hakkavad loovalt mõtlema ja kaasa töötama. Üldiselt on osalejate 

tagasiside olnud positiivne. 

 

Allikas 

 Indiverso projekti materjalid 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 8.10 

Positiivsed omadused 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Eesmärgiks on teiste mängijatega kontakti loomine ja nende tundma õppimine 

tavapärasest erineval moel. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad tutvuvad teineteisega, õpivad üksteist tundma ning selle tulemusena 

annavad võimaluse tugevamate suhete tekkimiseks. Teise variandi puhul harjutavad 

nad positiivsete omaduste otsimist ja väljendamist teiste osalejate suhtes. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: vähemalt 8 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Osalejate ülesanne on leida ennast iseloomustavaid omadussõnu, 
mis algaksid nende eesnimes sisalduvate tähtedega. 

 Kõik osalejad peavad kirjutama paberile oma eesnime 
trükitähtedega ülevalt alla. Iga tähe juurde tuleb leida selle tähega 
algav osalejat ennast iseloomustav omadussõna. Näiteks: 

- P - punapea, meeldib puhata 
- A - aus, avameelne 
- U - uudishimulik, 
- L - lohakas, loominguline 

 Eelnevalt arutatakse läbi, millised need omadussõnad võivad olla. 
- Juhendaja toob omadussõnade kohta näiteid: ilus, 

heatahtlik, sõbralik, äkiline jne. 
- Juhendaja toob enda nimega näite. 

 

Teostamine 

Variant 1 

 Osalejad istuvad ringis. 

 Jaga osalejatele paberid ja kirjutusvahendid. 
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 Kõik osalejad kirjutavad paberile enda eesnime trükitähtedega 
ülevalt alla. 

 Iga oma nime tähe järele peavad nad leidma ühe omadussõna, mis 
kirjeldaks neid ennast. 

 Kui kõik on valmis saanud, siis esitletakse enda nime teistele 
osavõtjatele. 

 
Variant 2 

 Kui osalejad on teineteisega juba tuttavad, siis saab proovida selle 
harjutuse teist varianti, milles tuleb rõhutada, et kirja pannakse vaid 
positiivseid omadusi. 

 Osalejad istuvad ringis ning kirjutavad paberile oma eesnime 
trükitähtedega ülevalt alla. 

 Seejärel annavad osalejad enda nimega paberi endast vasakul 
istuvale inimesele (päripäeva). 

 Osalejad lisavad kõrvalistuja nimega paberile tema kohta ühe 
omadussõna (ühe tähega tema eesnimes). 

 Seejärel antakse paber jälle päripäeva edasi. Paberit antakse edasi 
senikaua, kuni kõik on saanud kõikide kohta kirjutada ja paber 
jõuab tagasi selle omanikuni või kuni kõik tähed on leidnud 
omadussõna endale. 

 Osalejad saavad ise otsustada, kas kõik tutvustavad enda kohta 
kirjutatut või mitte. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu grupis järgnevate küsimuste põhjal: 
- Kui lihtne oli leida enda kohta sobivaid omadussõnu? 
- Kuidas sa ennast tundsid, kui nägid, mida teised on sinu 

kohta kirjutanud? 
- Mis tunne oli teiste nimetähtede taha omadussõnu 

kirjutada? 
- Mida sa enda kohta läbi selle harjutuste teada said? 
- Mida sa enda kaaslaste kohta teada said? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 5 minutit 

Kokku    25 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Paberid ja kirjutusvahendid 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Juhendaja peaks veenduma, et kõik kirjutatu oleks positiivne ega oleks solvav 

kellelegi (Variant 2). 
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Allikas 

 Indiverso projekti materjal 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Harjutus 8.11 

Ring 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

See tutvumisharjutus aitab õppida rühmakaaslaseid paremini tundma ja jätta meelde 

nende nimed. Osalejad istuvad ringis ja tutvustavad end ükshaaval, andes edasi 

väikest eset. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse käigus õpivad osalejad üksteist paremini tundma ja arendavad 

enesekindlust. Iga osaleja tunneb, et teda võetakse hästi vastu. Harjutus loob 

usaldusväärse keskkonna. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5–15 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Osalejad istuvad ringis. 
 

Teostamine 

 Anna osalejatele mingi väike ese, näiteks pall. Esimeses ringis 
ütleb igaüks oma nime, kui talle antakse pall. Palli antakse edasi 
seni, kuni kõik on end tutvustanud. 

 Teises ringis vaatavad osalejad palli edasi andes kõrvalistujale otsa 
ja ütlevad talle oma nime. 

 Kolmandas ringis antakse palli edasi nii, et osalejad vaatavad 
kõrvalistujale otsa, pööravad kehaga tema poole ja ütlevad oma 
nime. 

 Võite proovida harjutuse eri variante: 
- muutke palli liikumissuunda; 
- visake palli üksteisele (igaüks peab saama palli vähemalt 

korra); 
- peale oma nime võib viskaja öelda ka selle inimese nime, 

kellele palli visatakse; 
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- peale nime võib kasutada enda tutvustamiseks ka näiteks 
pilku, kehakeelt, liigutusi, hüüdnime või midagi muud 
iseloomulikku, et osalejad saaksid kasutada neile sobivat 
suhtlusviisi. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Arutelu rühmas mõnedele küsimustele vastuseid leides: 
- Mis juhtus? 
- Kuidas end selle harjutuse ajal tundsid? 
- Kas sulle see harjutus meeldis? 
- Kas miski oli selle harjutuse juures keeruline (nt hirm 

hukkamõistu ees)? 
- Kas teistele otse silma vaatamine tekitas piinlikkust või 

häbelikkust? 
- Mis tunne oli end rühma ees väljendada? 
- Kas tundsid, et rühm oli pärast harjutust rahulik? 
- Mida saame sellest harjutusest õppida? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  5 minutit 

Teostamine   20 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 25 minutit 

Kokku    50 minutit 

 

Keskkond 

 Piisavalt ruumi osalejatega ringi moodustamiseks 

 

Materjalid ja lisad 

Väike värviline pallike või muu ese, mida on mugav edasi anda 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

 Peagi kaob esialgne häbelikkus ja võimalik vastumeelsus teiste rühmaliikmete vastu. 

Harjutus loob rühmas positiivse õhkkonna. 

 See on hea soojendusharjutus. 

 

Allikas 

 Printed handbook of the EU Project Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation 

“Theatre, as empowerment methodology for IVET”, Centro Studi Opera Don Calabria, 

Ferrara, Italy – 2013 

 Lisainfot leiad siit: http://www.cosquillastheatremethodology.com  

 

Koostaja 

BBW Mosbach-Heidelberg, Saksamaa 

Centro Studi Opera Don Calabria, Itaalia 

  

http://www.cosquillastheatremethodology.com/
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Harjutus 8.12 

Me oleme tähed! 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

Harjutuse käigus kirjutavad osalejad töölehele tähe tippudesse midagi positiivset nii 

rühmakaaslase kui ka enda kohta. Harjutuse käigus õpivad osalejad märkama 

kaaslase positiivseid omadusi ning ka enda kohta midagi positiivset välja tooma. 

 

Oodatavad tulemused 

Harjutuse tulemusena mõistavad osalejad, et nad on kõik olulised – nad on „tähed“. 

Osalejad suudavad paremini mõista, kuidas nad üksteist mõjutavad ja kuidas nad 

aitavad kaaslaste positiivsetel omadustel paremini esile tulla. 

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 5 (võib olla ka mitu samaaegselt töötavat rühma) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Lühike sissejuhatus: 
- Keda tavaliselt nimetatakse „täheks“? (Näitena võib tuua 

sportlasi, näitlejaid, muusikuid jne.) 
- Kas täht olla on midagi positiivset? 
- Kas ka sina võiksid täht olla? 
- Kas sinu kaaslane võiks täht olla? 
- Jne. 

 

Teostamine 

 Rühm istub ümber laua. 

 Kõigile osalejatele jagatakse tööleht (Lisa 1), paksem paber, 
joonistusvahendid ja käärid. 

 Esmalt joonistab osaleja töölehte šabloonina kasutades paksemale 
paberile tähe. 

 Järgnevalt kirjutab igaüks tähe sisse oma nime. 

 Seejärel annavad osalejad paberilehe edasi endast paremal 
istujale, kes kirjutab lehe omaniku kohta midagi positiivset ühte 
tähetippu. 
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 Paberilehed tähega ringlevad, kuni jõuavad omaniku juurde tagasi, 
kes peab ka ise enda kohta midagi positiivset kirjutama. 

 Peale arutelu värvib igaüks oma tähe vastavalt tekkinud 
emotsioonile – ka mina olen „täht“! 

 Osalejad saavad valmis töö endale ning võivad need kodus või 
muus sobilikus kohas üles riputada meenutamaks positiivset. 

 Soovi korral võib tähed välja lõigata ja paigutada rühma stendile. 
 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Järgneb rühma arutelu: 
- Mis oli selle harjutuses juures kõige meeldivam? 
- Mis oli selle harjutuse juures kõige keerulisem? 
- Mis tunne oli lugeda enda kohta häid sõnu? 
- Kas sinu kohta kirjutati midagi, mida sa ise enda kohta ei 

teadnud? 
- Miks on oluline kaaslastele häid sõnu öelda? 
- Mida tähendab „täht“ olla? 
- Jne. 

 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   15 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 20 minutit 

Kokku    45 minutit 

 

Keskkond 

Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Paksem paber või kartong 

Vildikad, värvipliiatsid 

Käärid 

Lisa 1: Mina olen täht! 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

Mõnede osalejate jaoks võib-olla keeruline leida enda või teiste kohta positiivset. 

Samuti võib neile olla keeruline enda kohta positiivse tagasiside vastuvõtmine. 

Läbiviija ülesanne on neid osalejaid toetada ja julgustada. 

 

Allikas 

Lindsey, J. (2018). Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele. Tartu: Studium. 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Mina olen täht! 
 

 
  



 
 
 

231 
 

Harjutus 8.13 

Kuhu ma kuulun? 

 

Moodulid: 

 Iseenda emotsioonide taju 

 Teiste emotsioonide taju 

 Iseenda emotsioonide regulatsioon 

 Teiste emotsioonide regulatsioon 

 Empaatia 

 Empaatiline käitumine 

 Sotsiaalsete normide mõistmine 

 Sotsiaalsete normide järgimine 

 

Kirjeldus 

See on harjutus, kus osalejad mõtlevad inimestele oma elus, grupeerivad neid ning 

annavad gruppidele ja inimestele neis tähenduse. 

 

Oodatavad tulemused 

Osalejad mõistavad paremini tähenduslike suhete olulisust oma elus. Nad 

teadvustavad, mida teha, et olla rohkem seotud positiivsete sotsiaalsete gruppidega.  

 

Osalejad 

Soovituslik osalejate arv: 2–6 (kui on rohkem kui 6 osalejat, võib teha mitu gruppi, mis 

esitlevad teistele oma tulemusi harjutuse lõpus) 

 

Tegevused 
 

 Sisu 

Mõtete 
koondamine 

 Põgus vestlus suhetest: 
- Kui ärkad ühel hommikul ja sa leiad end olevat terves 

maailmas täiesti üksi, siis mille järgi sa kõige rohkem 
igatsed? 

- Miks sa vajad teisi inimesi? 
- Mõtle oma lähedastele inimestele, kust sa neid tunned? 
- Mis on grupp? 
- Kas sa kuulud mõnda gruppi? Mis seob sind nende 

inimestega? 
- Milliseid teisi gruppe sa tead? (perekond, klass, 

töökaaslased, sõbrad, hobid) 
- Jne. 

 

Teostamine 
 Jaota töölehed (Lisa 1) ja kirjutusvahendid igale osalejale. 

 Palu igaühel iseseisvalt täita tööleht: 
- Iga kujutatud ring on üks grupp. 
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- Mõtle igale grupile eraldi: näiteks sugulased – kes neist on 
lähimad? Kas nad kõik liigituvad ühte gruppi? Võid teha ühe 
suure ringi sisse nt 2 väiksemat. 

- Kirjuta inimeste nimed ringi, kes kuuluvad sellesse gruppi. 

 Kui keegi osalejatest saab tööga valmis enne teisi, lase neil 
mõelda, mida nad koos töölehel kujutatud gruppidega teevad 
(samuti võivad nad alustada oma töö esitlust esimesena, kui kõik 
on lõpetanud). 

 Osalejad esitlevad oma tööd (umbes 5 minutit osaleja kohta): 
- Selgita, miks sa panid need nimed/inimesed just sellesse 

ringi (esitluse ajal ära kasuta nimesid). 
- Millised ühised traditsioonid on sul selle grupiga? 

(sünnipäevade tähistamine/puhkuse koos veetmine, ühine 
sportimine jne) 

- Miks see grupp on sinu jaoks oluline? 
- Jne. 

 Kui juhendada on väiksem grupp, siis juhendaja võib anda lühikese 
positiivse tagasiside igale esitajale. 

 

Järeldus ja 
kokkuvõte 

 Grupi arutelu, vastates mõnedele järgmistele küsimustele: 
- Kuidas sa tunned, kas sinu ümber on piisavalt inimesi? 
- Mida sa saad teha, kui soovid saada enda ümber rohkem 

toetavaid gruppe? (võib koostada tahvlile loetelu 
tegevustest) 

- Jne. 
 

 

Aeg 

Mõtete koondamine  10 minutit 

Teostamine   40 minutit 

Järeldus ja kokkuvõte 10 minutit 

Kokku    60 minutit 

 

Keskkond 

 Klassiruum 

 

Materjalid ja lisad 

Kirjutusvahendid 

Lisa 1: Kuhu ma kuulun? 

 

Juhendajate kogemused ja soovitused 

See harjutus paneb osalejad läbi positiivse tagasiside ennast paremini tundma. 

Pärast seda harjutust on lihtsam analüüsida oma suhteid. 

 

Allikas 

 Teadmata 

 

Koostaja 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Eesti 
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Lisa 1 (tööleht) 

Kuhu ma kuulun? 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kuhu mina 
kuulun? 

 

Ringikaaslased 
 

Sõbrad 

Perekond 
 

Sugulased 
 

Endine kool 
 

............................

.... 


