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Seljakotis kobamine, täiskasvanu prillid ees

• 2017. a polnud veel Eestis ühtset metoodilist õppematerjali 
lasteaiaõpetajatele, seksuaalhariduse läbiviimiseks 

• Õppekasvatustegevus antud teemal juhindus suuresti 

õpetaja sisetunde, väärtushinnangute ning isikliku kogemuse pagasist

• Seksuaalhariduse tagamise vajalikkus varajases eas

• Vajadus töötada välja seksuaalhariduse läbiviimiseks õppematerjal ning 
vastavasisulised koolitused  lasteaiatöötajatele



Väikese lapse seksuaalsus 
on vahva ja väärtuslik! 

Laps väärib toetust ja kaitset

"Väestöliitto"



Tööriistad ja toetavad tegevused

Metoodiline juhendmaterjal ehk õpetajaraamat
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154652678970_seksuaalkasvatus.pdf

Voldik vanematele (paberil ja veebis)

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154652639359_laste_seksuaalne_areng.pdf

Lapse seksuaalse arengu ja turvaoskuste plakat 
(paberil ja veebis)

https://www.terviseinfo.ee/et/truekised?filter_catid%5B%5D=14&filter_year=0&filter_typeid
%5B%5D=1&filter_pubid=77&filter_languageid=3&filter=toeta+lapse&limit=0&filter_ord
er=p.publish_year&filter_order_Dir=DESC

Toetavad videod lapse keha- ja tundekasvatusest (7)

https://tarkvanem.ee/teema/videod-seksuaalkasvatus/

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154652678970_seksuaalkasvatus.pdf
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154652639359_laste_seksuaalne_areng.pdf
https://www.terviseinfo.ee/et/truekised?filter_catid%5b%5d=14&filter_year=0&filter_typeid%5b%5d=1&filter_pubid=77&filter_languageid=3&filter=toeta+lapse&limit=0&filter_order=p.publish_year&filter_order_Dir=DESC
https://tarkvanem.ee/teema/videod-seksuaalkasvatus/


Koolieelses eas laste 
seksuaalkasvatus: 
keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

•Koolitus lasteaedade meeskondadele 
(mitu inimest asutusest)

•2-päevane kontaktkoolitus 
(kahe koolituse päeva vaheline osa: metoodilise 
materjaliga tutvumine, praktiseerimine, kodune 
ülesanne

•Moodle-keskkonnas e-õppe formaat
(kodutöö, küsimused/vastused foorumisse, 
arutelu, rühmatöö, lisalugemine)

•Lisaks põhineb koolitus metoodikal “Sensoa
lipusüsteem,: laste ja noorte lubamatule ja 
sobimatule seksuaalkäitumisele 
reageerimine” (2020 a)



Koolituste tagasiside
Koolituse käigus

• “Tunnen, et nüüd olen valmis rääkima lastega 
eakohaselt suhete ja seksuaalsuse teemal 
piinlikkust ja ebakindlust tundmata”

• “Nüüd on kindlam tunne ja hea äratundmine, 
et olen lastega neid teemasid sarnaselt läbi 
võtnud aga puudus kindlustunne”

• “Poleks osanud arvata, et täiskasvanute 
käitumine, kehakeel, reageerimine võib lapse 
seksuaalset arengut nii palju mõjutada”

• “Lõpuks julgen lapsevanemaid nõustada, 
seoses lapse enda katsumise ja avastamisega. 
Ujumisriiete reeglist saan rääkida”

• “Laste omavahelises suhtluses ja mängus 
oskan nüüd märgata ja paremini suunata laste 
tegevusi, nt WC-s, arstimängus, kolme sammu 
reegel ja igal kehaosal on oma kindel nimetus”

Koolituse järgselt

• “Tore oli teha lastega vestlusringi kehaosadest nii, et 
inimeste kehaosad ei valmista enam piinlikkust ega ei 
tekita naeru. Inimene ja tema sugu on normaalne 
nähtus ning enese avastamine samuti”

• “Koolitus oli väga kasulik ja toetav, kuidas on võimalik 
lastele rääkida turvaliselt tema kehast, tunnetest ja 
kuidas toetada lapse seksuaalset arengut. 
Igapäevases töös peamiselt räägimegi sellest, et igal 
lapsel on õigus öelda, et see on minu keha ja minu 
oma (löömised, kommenteerimised jne) ja sõber peab 
aktsepteerima teist sellisena nagu ta on”

• “Sain koolituselt kasutamiseks väärt materjali, 
vastused küsimustele, millele oli raske vastata. 
Lastele rääkides oli materjal hästi arusaadav, 
pildimaterjal toetas. Lastevanematega vestlused on 
pingevabamad, samuti annan nõu kolleegidele ning 
soovitan ka neil koolitusel osaleda”




