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Sihtgrupp:  

Isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi lapse sensomotoorse arengutaseme ja 

funktsionaalse võimekuse hindamiseks. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:  

Anatoomia, füsioloogia. 

 

Õppe eesmärk: 

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused hinnata imiku ja väikelapse 0-

6 eluaastat anatoomilis-füsioloogilist arengut, ja sensomotoorset eripära. Oskab hinnata imiku 

ja väikelapse liigutuste soorituse kvaliteeti ja kehalist võimekust ning eristab normaalarengu ja 

liigutusliku soorituse variatsioone patoloogilistest liikumismustritest. Mõistab  normaalarengu 

hindamise põhimõtteid ja oskab rakendada enimkasutatavaid hindamismeetodeid 

 

Õpiväljundid: 

Õppija: 

1) Mõistab imikute ja väikelaste motoorse kontrolli mehhanisme ja teab sensoorse 

süsteemi komponente. Teab lapse motoorseid arengulisi etappe vanuses 0 kuni 6 

aastat. Oskab ära tunda imiku ja väikelapse arenguhäireid ja nn „punaseid lippe“ 

Oskab rakendada imiku ja väikelapse senso-motoorse arengu hindamise põhilisi 

instrumente. Mõistab imiku ja väikelapse arenguga tegelevate spetsialistide 

spetsiifikat ja oskab soovitada arengut toetavaid teenuseid 

Õppesisu: 

1) Looteea normaalarengu etapid  

2) Imiku ja väikelapse senso-motoorse arengu etapid 

3) Imiku ja väikelapse motoorse arengu hindamine  

4) Imiku ja väikelapse sensoorse süsteemi arengu  hindamine 

5) Hindamisinstrumendid ja terapeutilised kontseptsioonid senso-motoorsete häirete 

käsitlemisel  

 

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe, grupitöö 
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Iseseisev töö: Lapse sensomotoorse arengu materjalide iseseisev  lugemine ja analüüs. 

Õppematerjalide loend:  

 

1. https://fysiopai.ee/lapse-areng/ 

2. https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/130/kuni-18-aastase-lapse-

tervise-jalgimise-juhend#161210c9 

3. file:///C:/Users/hille.maas/Downloads/LapseTervisepaevikA5_est_web.pdf 

 

 

Soovituslikud kirjandusallikad: 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Hindamismeetod:   

Praktiline töö videoanalüüsi alusel. Õppija vastab etteantud küsimustele arenguliste aspektide 

kohta, selgitab oma seisukohti ja põhjendab tõenduspõhiselt.  

Grupitöö videoanalüüsi alusel motoorse, vestibulaarse, taktiilse, propriotseptiivse, auditoorse 

ja visuaalse defitsiidi ära tundmiseks. 

Hindamiskriteeriumid: 

Õppija: 

1) kirjeldab lapse arengu anatoomilisi, füsioloogilisi ja sensomotoorseid eripärasi;. 

2) hindab lapse liigutuste soorituse kvaliteeti ja kehalist võimekust eristades 

normaalarengu ja liigutusliku soorituse variatsioone patoloogilistest 

liikumismustritest; 

3) kirjeldab normaalarengu hindamise põhimõtteid ja enimkasutatavaid 

hindamismeetodeid. 

 

 

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja 

saavutanud õpiväljundi/d,  tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe toimub EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused 

antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.  

Õppevahendid: toolid, käterätikud, desinfitseerimisvahend, kätepaberid, protseduuripaber, 

tahvel. 
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