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Õppeasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool 

Õppeaine nimetus Lastemassaaž I 

Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi 

Õppeaine maht  

Teoreetiline õpe/Praktiline õpe/Iseseisev töö 

39 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline 

õpe, millest 25 tundi kontaktõpet ja 14 tundi 

iseseisvat tööd 

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri 

Õpetaja http://massaaz.ee/et/koolitajad  

Kontaktandmed info@massaaz.ee  

 

Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad omandada baasteadmised ja -oskused lastemassaažist. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks (eeldusained): puuduvad. 

 

Aine eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija planeerib ja sooritab lastemassaaži seansi 

lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning 

klienditeeninduse heast tavast. 

 

Õpiväljund/id 

Õppija: 

1) koostab lastemassaaži läbiviimiseks kava, arvestades lapse seisundit ja lapsevanema 

soove, kasutades erinevaid suhtlusviise ning valmistab ette töökoha massaažiks; 

2) teeb lastemassaaži rakendades teadmisi massaažiliigi põhialustest ja spetsiifikast, 

anatoomiast ja oskusi vastavalt massaažiliigi seansi kavale, töötervishoiu ja ohutuse, 

hügieeni nõuetele, arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja vajadusel 

multikultuursust; 

3) nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning kasutades  infotehnoloogilisi 

vahendeid analüüsib tehtud massaaži tulemusi ja ennast massöörina. 
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Õppesisu: 

1) Imiku anatoomia ja füsioloogia 

2) Imiku tingimatud refleksid 

3) Massaaži eripära 

4) Imiku motoorne areng sünnist kuni 12. elukuuni 

5) Töökoha ettevalmistamine enne ja pärast massaažiseanssi 

anamneesi kogumine, imiku hindamine ja protseduuri läbi viimine 

6) Massaaži toime. Näidustused ja vastunäidustused.  

7) Nõuded protseduurile  

8) Imikumassaaži võtted erinevate lihastoonuste korral 

9) Situatsioonipõhise massaažiseansi läbiviimine 
 

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe (loeng, test, rühmatööd, ülesannete lahendamine, 

diskussioon, videoanalüüs, analüüs, ettekanne). 

 

Iseseisev töö:  

Õppija  

1) koostab iseseisvalt lapse massaaži kava vastavalt eesmärgile;  

2) teeb  massaaži vastavalt koostatud massaaži kavale ja eesmärgile;  

3) analüüsib tehtud massaaži tulemust vastavalt omandatud teadmistele ja oskustele.  

 

Õppematerjalide loend: lastemassaaži töövihik 

 

Soovituslikud kirjandusallikad: 

1) Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M,  Kartau, A-K.,  Klassikalise massaaži õpik. 2012. 

2) EMTK Lastemassaaži konspekt 

3) Youtube videolingid: https://www.youtube.com/watch?v=jXJLaGguQiU 

https://www.youtube.com/watch?v=4qfVgYse0cs 

https://www.youtube.com/watch?v=sUO6baJ0FcA 

https://www.youtube.com/watch?v=WoB6ReAenR4 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Hindamismeetod:  

Teoreetiline töö (test) - õppija lahendab struktureeritud testi kasutades teadmisi lastemassaaži 

põhialustest. 

Praktiline töö - õppija demonstreerib lastemassaaži tegemist. 

 

Hindamiskriteeriumid: 

Õppija: 

1) võtab lapsevanema käest lapse anamneesi massaažikava koostamiseks vastavalt 

klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; 

http://h/
http://h/
https://www.youtube.com/watch?v=4qfVgYse0cs
https://www.youtube.com/watch?v=sUO6baJ0FcA
https://www.youtube.com/watch?v=WoB6ReAenR4
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2) planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi 

näidustustele, vastunäidustustele ning soovile; 

3) valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, 

sealjuures  järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid; 

4) massaaži tehes valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid 

(põhi- ja lisavõtete tehniline teostus, tegemine kehaosade kaupa), rakendab massaaži 

tegemise põhireegleid (võtete teostamise suund, surve tugevus ja tempo) ja ergonoomikat 

vastavalt massaažiliigile; 

5) valib ning kasutab sobivaid töövahendeid vastavalt massaažiliigile: massaažilaud, matt, 

rullid, pallid, rätikud, kreemid, õlid, desinfitseerimise vahend. 

6) massaaži tegemisel tagab kliendi heaolu (kehaasend, katmine) ja suhtleb lapse ja 

lapsevanemaga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja multikultuursust;  

juhendab klienti massaaži ajal: hingamine, keha asendi muutmine, lõõgastumine.  

 

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: projektor, tahvel, jaotusmaterjal, massaaži tarbed (massaažilauad, käterätikud, 

aluspaber, jalarull, des.vahend), mänguasjad. 

 

 
 

 

 

 

 

 


