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Häälikumängud

Lugemisoskuse areng põhineb:

- Tähtede tundmisel

- Keelelisel, eriti fonoloogilisel 

teadlikkusel.

Tähtede tundmine ja ning häälik-tähe 

vastavuse mõistmine toetavad lapse 

lugemisoskuse omandamist. 

Häälikumängude abil on võimalik 

arendada laste fonoloogilist teadlikkust.





Lugemisoskuse arenguks on vajalik arendada lapse 

fonoloogilist teadlikkust. Fonoloogiline protsess:

 Kuuldud, häälitud sõna ära tundmine (L-A-P-S – mida 

kuulsid?)

 Hääliku ja tähe vastavuse mõistmine;

 Sõnade algus- ja lõpphäälikute äratundmine ja 

võrdlemine;

 Häälikute kuulmine sõnas (E-M-A), häälikute esinemise 

järjekorra tajumine sõnas;

 Tähelepanu pööramine häälikute pikkustele sõnas;

 Tähelepanu pööramine sulghäälikutele sõnas (k,p,t või 

g,b,d);

 Sõna algushääliku äravahetamine (nn „salakeel“ mina 

mängin palliga – rina rängin ralliga);

 Häälikute asendamine (nt KELL- KULL);

 Häälikute ärajätmine (VALGUS-ALGUS);



 Riimi äratundmine, riimuvate sõnade leidmine (MINU-

SINU, TILL-TALL);

 Häälikute liitmine silpideks, silpidest sõnade või 

ebasõnade moodustamine (PAR+LIK).

SELTSKONDLIK SILBIMÄNG

Seistakse-istutakse ringis. Üks mõtleb välja ühe silbi (nt 

RA) ja viskab palli kaaslasele, kes ütleb teise silbi (nt 

KE) ning viskab palli kolmandale, kes ütleb taas ühe 

silbi (nt NA) ning nimetab kellegi nime. Neljas mängija 

moodustab öeldud silpidest sõna RAKENA ja teatab 

tähtsalt „Mina tean, et RAKENA on..või Kihnu kandis 

öeldi RAKENA kohta…ning kõik mängijad ütlevad 

pärast seda: „Sul on täiesti õigus!“.



















Mängud pikemalt või lühemalt kõlavate häälikute 

või K,P,T või G,B,D eristamiseks sõnas:

 Osavusmäng pallivisetega. Vahenditeks  2 - 4 ämbrit, 

mille peal on K või G, pikemalt kõlav ja lühemalt 

kõlav häälik (nt E ja EE). Mängujuht nimetab sõna või 

näitab pilti ja laps peab mõtlema millisesse ämbrisse 

ta palli viskab.

 Sorteerimismäng. Laua peal on karbid (nt 

rongivagunid), kus peal T, D, K, G jne või pikemalt 

kõlav häälik (nt AA) või lühemalt (nt A). Laps võib 

sorteerida pilte, väikeseid mänguasju esitähtede järgi 

karpidesse. Saab lõimida kirjutamisega, kus õpetaja 

ütleb sõna ja laps kirjutab sõnasedeli ning paneb 

oma meelest õigesse vagunisse.



Tähtede õppimine

Lugema õppimise aluseks on tähtede tundmine 

ning tähe ja hääliku omavahelise seose 

tajumine. 

Tähtede õppimisel on oluline õpikeskkonna 

tugi – tähed on lapsele nähtavad juba varasest 

east, katsutavad, nendega saab mängida –

laduda, kirjutada järele, moodustada sõnu, 

otsida, avastada. Tähti saab riputada seinale, 

tahvlile (magnettähed), panna ujuma veevanni 

(tähepüük), ehitusklotside kasti (täheklotsid), 

meisterdada, voolida, joonistada liivale, 

mannatahvlile jne.
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Lugemismängud

 Aitavad arendada lapse lugemisoskust.

 Pakuvad rõõmu ja võistlusmomenti.

 On alternatiiviks aabitsa- ja muudele 

tekstidele, mida laps tavapäraselt loeb.

 On lapsesõbralik ja mänguline õppimise 

viis.



Lugemise eelduseks on, et lapsel on  

selge hääliku ja tähe vastavuse seos ja ta 

suudab seda oskust kasutada teksti 

lugemisel. Selle aluseks on 

foneemiteadlikkus, tähtede tundmine ja 

lapse huvi ning motivatsioon lugeda. 

Mäng on lugemiseks hea motiveerija. 

Laps tunnetab mängus kohe lugemise 

tulemust. 

Lugemise alustuseks sobivad lühikeste 

silpide ja sõnade kokku lugemise mängud 

(AI, EI, EMA jne). 

































Kui joonistähed on selged, võib vaadata 

lastega üle suured ja väikesed trükitähed. 

Sedagi saab teha mängulisel teel – leida 

paarid SUUR ja väike täht (A ja a). 

Enamasti kui on saavutatud lugemisoskus 

suurtes trükitähtedes, saavad 6-7a 

edukalt lugemise selgeks väikestes 

trükitähtedes.











Lausete lugemine ja teksti mõistmine.

Üksikute sõnade lugemiselt  lapse 

lugemisoskuse arenedes saab edasi liikuda 

lausete lugemiseni. Laused on alguses 

lühikesed (nt JÄNES HÜPPAB) ning tasapisi 

liigutakse pikemate lausete ja tekstide 

lugemiseni. Oluline on aru saada, kas laps saab 

aru, mida ta loeb. Lause on väljaöeldud mõte, 

ta ütleb meile midagi. Lapsele on oluline saada 

aru lause struktuurist. Lausetga seoses on 

võimalik seletada nimi-, tegu- ja 

omadussõnadest. 















Lugemismängude fotod pärinevad:

- raamatust „Mängides lugema“ (A.Laamann, TEA 

2008)

- Eralasteaiast Naba

- arvukatelt alushariduse teemaga interneti 

lehekülgedelt 

Teksti osas kasutataud M.K. Lerkkaneni raamatut 

„Lugema õppimine ja õpetamine“ (TÜ 2007)

Tänan tähelepanu eest!


