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Võimlemine 

tubliks!
teeb

Tekst: Kadri Vilen
Fotod: PriiT GrePP

last innustab 
iga tegevus, kus 
emme on ainult 

tema päralt. eriti 
tuleb kasuks 
igapäevane 

harjutamine. 
Mida varem 

alustate, seda 
usinam võimleja 

laps on. 
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„Need harjutused, mida 
ma ette näitan, on lihtsad 
ega vaja erilisi teadmisi või 
oskusi,“ kinnitab Taimi 
Ainjärv, spordiklubide 
Hotsport ja Status Club 
eratreener. Tema sõnul 
on võimlemisharjutustest 
lapsele palju abi, olgugi 
et need tunduvad üsna 
tavalised. Harjutused ai-
tavad kaasa lapse eakoha-
sele kasvamisele, et beebi 
läbiks kõik arenguetapid 
õigel ajal ning lihastoonus 
oleks hea.“ Loopimis-
te ja äkiliste harjutuste-
ga soovitab asjatundja 
kodus pigem piiri pidada. 
Asjatundmatu võimlemi-
ne võib pahatihti lapsele 
hoopiski viga teha.
On harjutusi, mida tasub 
teha igas vanuses beebide-
ga. Sellisteks on jalalabade 
paitamine ja masseerimi-
ne. Samuti mõjub hästi kii-
gutamine. Taimi selgitab: 
„Inimese sisekõrv regu-
leerib tasakaalu ja kuul-
mist ning raskusjõudu ja 
liikumist. Imikutel tuleks 
arendada tasakaalusüstee-
mi just kiigutades. Arenev 
tasakaalutunnetus mõjutab 
rühti, liikumist ning ruu-
mi-, liikumis-, sügavus- ja 
enesetaju. Last võib kiigu-
tada kaenla alt hoides kül-
jelt küljele või ette ja taha, 
või hoopis teki sees.“
Kui alustate lapsega har-
jutamist, veenduge, et see 
tegevus talle meeldib. Pii-
sab ka paarist korrast või 
kümnest minutist iga päev, 
et see lapsele kasu tooks.

 Kiigutage last kätel või teki sees, et areneks 
tema tasakaalutunnetus.

 Paitage tallaaluseid ning masseerige õrnalt 
pöidla ja nimetissõrme vahel beebi jalalabade 
külgi. Arvatakse, et selline massaaž tagab ilusad 
sirged jalad ning aitab ära hoida lampjalgsuse 
teket. 

 Mudige sõrmede vahel iga varvast eraldi.  
Jalataldade kaudu saab stimuleerida kõiki  
kehaorganeid ning jalgade mudimine paran- 
dab ka vereringet. 

 Silitama ja paitama peab lapse käsi-jalgu  
kindlasti suunaga südame poole, see stimu- 
leerib vereringet õiges suunas ja annab lihas- 
tele toonuse.

Võimlemine 

Harjutused kõigile

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

3.
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Arendavad harjutused kuni kolmekuustele

Väike Adeele on ühe-
kuune. Nii pisikeste 
beebide puhul tuleb 
arvestada, et nad ei 
jõua eriti pikalt või-

melda ning kümnest minutist päevas 
piisab, et sellest juba tulu oleks. 
Kõiki harjutusi võib teha 3–5 korda 
järjest. Parim aeg võimlemiseks on 
hommik, õhtuks on beebid väsinud 
ja võimlemine väsitaks veelgi. Võim-
lemine peab meeldima nii emale kui 
ka lapsele.
Vastsündinud ja paarikuused imikud 
ei ole veel harjutusteks piisavalt küp-
sed, seepärast on nendega võimlemi-
ne pigem silitamine ja kiigutamine. 
Oluline on, et laps hakkaks tasapisi 
oma rusikas ja rinnale surutud käsi 
ning krõnksus varbaid lõdvestama 
ning sirutama. Mõne harjutusega 
saab beebit innustada lihaseid pin-
gutama, et eakohast arengut soodus-
tada. Teise harjutusega aga õpib ta 
oma lihaseid lõdvestama – nii ei teki 
liigseid pingeid lihastes.

Sirutame ja hoiame
ema tõstab lapse kätele kõhuliasendisse. See harjutus innustab last 
pingutama kõiki lihaseid, et keha sirgena hoida. Harjutus on hea ette-
valmistus keerama-pöörama ning roomama õppimisel.

Sirutame ja 
pingutame
ema hoiab last 
kätel. laps on 
seliliasendis ja 
püüab hoida 
keha sirge 
kõigi lihastega. 
Harjutus aitab 
ka kaelalihaseid 
tugevdada – laps 
proovib pead 
tõsta. Vastsün-
dinul peab kaela 
siiski toetama.

1.

1.

2.
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Jalad krõnksu ja 
sirgeks
ema paneb lapse selili vai-
bale või voodile. Seejärel 
võtab ta lapsel jalgadest 
ning kõverdab ja sirutab 
neid aeglaselt vastu kõhtu 
ja tagasi. Harjutus aitab 
hästi gaase väljutada ning 
treenib jalalihaseid. ajapik-
ku õpib laps jalgu sirutama 
ja vastu lükkama.

Istessetõus
lapse tõstmine istesse treenib väga hästi kaelalihaseid. Mida rohkem seda liigu-
tust teha, seda paremini õpib laps harjutusega kaasa tulema. ema hoiab lapsel 
randmetest kinni, pöidlad lapse pihkudes, ja tõmbab teda ettevaatlikult istuma. 
Vastsündinut võib alul tõmmata ühe käega ning teise käega toetada kaela. 

ema võtab lapse 
kõhuliasendis kätele 
ning kiigutab tasapisi 
külgedele ning ette 
ja taha. Kiigutamine 
mõjub stimuleerivalt. 

Tasane kiigutamine

3.

3.

4.

4.

5.



rubriik

46

Harjutused nelja- kuni kuuekuustele

Selles vanuses beebid nau-
divad siputamist ning si-
rutamist. Nende kael on 
juba tugev ning abistami-
sel istuvad sirge seljaga. 

Beebid mängivad innukalt sõrmede 
ja varvastega ning õpivad keerama 
ja pöörama. Kõhuliasendis proo-
vivad nad end jalgadega tublisti 
edasi trügida – see on ettevalmistus 
roomamiseks.
Viiekuune Lukas naudib eriti kii-
gutamist. Talle meeldib, kui temaga 
tegeldakse ning ta saab täieliku 
tähelepanu osaliseks.

Õpime  
roomama 
ema paneb lapse 
kõhuli ja toetab 
kätega tema 
jalgu nii, et laps 
hakkaks ennast 
edasi lükkama. 
See harjutus aitab 
õige roomamis-
nipi kätte saada 
ja mõjub hästi 
jalalihastele.

Kiigutame
lapse kiigutamine 
ühelt küljelt teisele 
mõjub hästi tema 
tasakaalutunne-
tuse arenemisele. 
ema hoiab lapsel 
kaenla alt kinni 
ning teeb aeglasi 
kiigutamisliigutusi. 
Kiigutada võib ka 
ette ja taha.

1.

1.2.

2.
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Kallistame
ema võtab lapse kätest ning teeb nendega lapsele kalli, sirutades käsi vaheldumisi lahku ja 
rinnale tagasi. Harjutus mõjub hästi käelihastele ning on abiks käputamise õppimisel.

3.

3.
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Harjutused jalgadele ja 
puusadele
ema paneb lapse selili ning 
võtab tema jalgadest kinni. 
rahulikus tempos võib teha 
väiksemaid jalaringe ning 
suuremaid, et ka puusad 
liikuma saaks. algul üks jalg, 
siis teine, lõpuks ka kaks jalga 
korraga. Harjutus on eriti hea 
neile titadele, kelle puusad 
on „kinni“ ja vajavad lõdves-
tamist.

Õpime pöörama
ema paneb lapse selili, tõstab tema ühe jala 
risti üle teise ja aitab kõhuli pöörata. Kui laps 
ei oska veel seljalt kõhule pöörata, annab selli-
ne harjutamine nipi kiiresti kätte. Samuti aitab 
kaasa õigete lihaste arendamisele.

4.

4.

5.
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Harjutused seitsmekuustele  
ning veidi vanematele

Poks teeb käed 
tugevaks
ema paneb lapse selili, 
võtab tal kätest kinni ja 
kordamööda tõmbab 
lapse käsi sirgelt ette, 
nagu poksides. Harjutus 
tugevdab tita käeliha-
seid. 

Sõidame rattaga
ema võtab kätega lapse 
jalgadest ning teeb 
väntamisliigutusi. See 
mõjub hästi jalalihastele 
ning treenib neid kõndi-
ma õppimiseks. 

Kuni üheksa-
kuused põn-
nid on juba 
liikuvamad 
ning naudi-

vad võimlemist täiel määral. 
Osavamad tõmbavad end 
asjade najale püsti. Enamik 
roomab või käib käpuli. Nii 
vana oskab ka ise istuda.  
Üheksakuune Helena on 
rõõmsameelne võimleja. 
Tema teeks kõike rohkemgi, 
kui eakohane on.

1.

1.

2.

2.
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Kiikumine 
laps istub konnaasendis ja ema hoiab tal selja tagant kaenla alt jalgadest kinni. 
Harjutus õpetab rätsepaistet – venitab jalalihaseid õrnalt õigetest kohtadest –, 
peale selle arendab kiigutamine tasakaalutunnetust.

küljelt-küljele

ette ja taha

3.
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Lähme lendama
laps süles, toetab ema teda kätega kõhu alt. 
Beebi jalad toetuvad ema puusadele. Harjutus 
treenib seljalihaseid.

Harki ja kokku
ema viib seliliasendis lapse sirgeid jalgu 
harki-kokku. Harjutus tuleb kasuks ka seisma 
õppimisel ja tasakaalu hoidmisel.

4.

4.

5.

5.
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Selles vanuses põnnidel on peale osava liikumisoskuse juba ka iseteadlik 
iseloom. Tõenäoliselt meeldib neile võimlemine, kuigi mõnel päeval või-
vad nad sellest ka keelduda.
Poolteiseaastane Desiree on kodus päris osav võimleja, kuid fotograafi 
ja publiku ees armastab ta ka harjutusi välja mõelda. 

Harjutused 10kuustele  
kuni 1,5aastastele rüblikutele

Harjutused kõhulihastele
laps on selili, ema hoiab ta jalgadest kinni ja laps 
tõuseb istuma. See harjutus ei pruugi esimese hooga 
üldse välja tulla. ent tasapisi õppides, nii et ema hoiab 
ühe käega jalgadest ja samal ajal aitab ühest käest is-
tuli tõmmata, saab laps ruttu aru, mida tegema peab. 

Kükki ja püsti
ema hoiab lapsel kätest kinni. laps teeb kükke. Harju-
tus mõjub hästi kõndima õppijale tasakaalu harjutami-
seks, kuid hea on see muidugi ka jalalihastele. 

1.

1.

2.

2.
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Hüppame! 
ema hoiab lapsel kätest ning laps hüppab üles ja alla, ka 
kõrvale. Hüppamine aitab kaasa koordinatsiooni aren-
gule. lastele meeldivad äkilisemad mängud ja mürami-
ne. Kindlasti aitab seesugune aktiivne tegevus kaasa ka 
lapsevanema ja lapse tugeva kiindumussuhte tekkele.

3.

3.
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Naljakõndimine ema jalgade peal
ema hoiab lapsel kätest kinni, laps seisab ema jalgadel. 
nii võib kõndida edasi või tõsta jalgu kohapeal. Harju-
tus arendab tasakaalu ja koordinatsiooni.

Hüppame harki ja kokku
ema hoiab lapsel kätest kinni ning näitab ette harki-kokku 
hüppamist. See aitab kaasa tasakaalutunnetuse tekki-
misele ning mõjub hästi ka jalalihastele. areneb ka lapse 
koordinatsioon.

4.
rubriik

5.

4. 5.
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Mängime toonekurge
ema hoiab lapsel kätest ja näitab ette, kuidas 
ühel jalal seista. Väga hea tasakaalu arendamise 
harjutus. 

6.

6.


