
Raskuspallid „Multi Moves“ 
Art. 67061 

Komplekti kuulub:  

• 1 pall   500g (Ø   80 mm)  

• 1 pall  700g (Ø   80 mm) 

• 1 pall   900g (Ø 100 mm)  

• 1 pall 1100g (Ø 100 mm)  

• pall 1300g (Ø 100 mm) 

Meie vaimsete ja füüsiliste võimete arengule laotakse alus juba lasteaiaeas. Multi Moves eri kaaluga pallid sobivad väga hästi lapse 
baasoskuste treenimiseks. 

Multi Movesi liivapallide komplekt õpetab paremini tunnetama eri raskusi ja nende mõju. Pallidega saab teha erinevaid harjutusi 
ttreenimaks tõhusalt tasakaalu, koordinatsiooni ja motoorseid oskusi. Siinses brošüüris on eri treenimisolukorrad esitatud kaheksas 
peatükis. Loomulikult on olemas ka palju teisi lisavõimalusi: 

• kompimismeele tundlikkuse harjutamine, hinnates kaalu kaetud silmadega; 

• kasutades mitut liivapallide komplekti, saab treenida nii matemaatilisi kui ka kompimisoskusi (näiteülesanded: leia kaks 
keskmise kaaluga palli, leia üles kõige kergem ja kõige raskem pall). 

Pallid on siledad ja paindlikud. Neid saab tavalise pallipumbaga hõlpsasti täis pumbata. Pumba abil saab õhku ka välja lasta. Sobib hästi 
tasakaaluharjutusteks: kui pallis on vähem õhku, saab sellel stabiilsemalt seista. 

Kõigi harjutuste korral on oluline valida välja pallid, mis sobivad kaalu ja suuruse poolest laste vanusele ja arengutasemele. Komplekt 
pakub laia valikut võimalusi, mis vastavad lasteaedade, koolide ja paljude lastehoiuasutuste treeningseadmetele esitatavatele 
nõuetele. 

TASAKAAL 
See harjutus toetab tasakaalutunnetuse arengut ja treenib motoorseid oskusi. Samuti on see hea alguspunkt muude füüsiliste 
tegevuste jaoks. Tänu pallide erinevale kaalule saab tasakaalutunnetust treenida eri raskusastmetel, valides raskusi kümne eri 
kombinatsiooni vahel. 

1. Laps seisab, käed külgedele välja sirutatud, põrandal ja hoiab kummaski käes üht liivapalli. Ta püüab kõndida mööda põrandale 
tõmmatud joont. 

2. Laps seisab väljasirutatud kätega ühel jalal. Tal on kummaski käes üks liivapall. Ülesanne on leida üles tasakaalupunkt ja püsida 
stabiilselt selles asendis kümme sekundit. 

3. Kaks liivapalli on põrandal ja laps püüab nende peale astuda, et siis tasakaalu hoida. Soovitame selle harjutuse jaoks kasutada vähem 
täis pumbatud palle, et laps saaks pallidel seista stabiilsemalt. Märkus: teine laps või õpetaja võib last pallide peale astumise ajal 
toetada. 

MASSAAŽ 
Liigutades liivapalli seljal, stimuleerime mõnda kehaosa ja siseelundit, sest puutume närve, mis on seotud reflekstsoonidega. Enamik 
reflekstsoone on seotud jalatalla ja peopesaga. Masseerides teist last, saavad stiimuleid ka lapse enda kätes olevad reflekstsoonid. 
Massaažiharjutused lõõgastavad lihaseid ja soodustavad sotsiaalset suhtlust. 

4. Lapsed teevad teineteisele massaaži, liigutades liivapalle teineteise seljal. Seda harjutust on võimalik teha nii lamades, istudes kui ka 
seistes. 

5. Laps seisab põrandal, üks jalg liivapalli peal. Ta masseerib oma taldu, püüdes lükata palli edasi ja tagasi. Võite seda harjutust teha ka 
põrandal istudes. 

RINGIDE TEGEMINE 
Seda harjutust tehes arendab laps oma peen- ja jämemotoorseid oskusi, mis on seotud ka keele arenguga. Samuti venitatakse nii 
lihaseid, sidekudesid ja kõõluseid, mis muutuvad paindlikumaks ja tugevamaks. Tänu neile võimetele suudab keha peatada ootamatuid 
liigutusi, vähendades sellega lapse haavatavust õnnetuste korral. 

6. Laps seisab, jalad õlgade laiuselt harkis. Ta püüab palli liigutada ringiratast ümber oma keha. 

7. Laps seisab, jalad õlgade laiuselt harkis, ja kummardub ettepoole. Ta püüab palli liigutada ringiratast ümber oma sääremarjade. 

8. Laps liigutab palli kaheksakujuliselt ümber oma reite. 

TÕSTMINE 
Harjutused arendavad laste peen- ja jämemotoorseid oskusi. Samal ajal tugevdatakse kõhu-, rinna- ja reielihaseid ning lõdvestatakse 
selgroogu. 

9. Laps lamab põrandal, jalad välja sirutatud. Ta hoiab pahkluude vahel liivapalli. Laps tõstab jalgu ja liigutab neid paremale, vasakule, 
üles ja alla, püüdes samal ajal mitte palli kaotada. Selle harjutuse jooksul peavad puusad olema alati põrandal. Sellepärast on 
soovitatav panna käed istmiku alla. 



10. Laps istub põrandal, toetudes küünarnukkidele. Ta hoiab liivapalli pahkluude vahel. Jalad on veidi üles tõstetud. Nüüd püüab laps 
põlvi ülakeha poole tõmmata ja seejärel taas jalgu välja sirutada. 

11. Laps lamab põrandal ja hoiab käte vahel üht liivapalli. Ta püüab palli rinnalt üles lükata, kuni käed on välja sirutatud, ja toob siis 
palli tagasi rinnale. Võite seda harjutust (käte väljasirutamist) teha ka püstiasendis. 

VISKAMINE 
Viskamine ja püüdmine arendab laste koordinatsiooni ja motoorseid oskusi. Tänu eri raskustele õpivad lapsed, kui palju jõudu on palli 
viskamiseks vaja. Eri raskusi ja suurusi tuleks kinni haarata erineval moel. Visates palle ühel ajal, õpivad lapsed korraga keskenduma 
kahele objektile. Viskamise kaudu suhtlevad lapsed teistega, paraneb nende ruumitunnetus ja arenevad füüsilised oskused. 

12. Lapsed on näoga teineteise poole. Üks laps valib välja palli ja viskab selle õrnalt kaaslasele. Liivapalli visates ja püüdes uuritakse eri 
raskuste mõju. Väiksemate laste puhul soovitame palli põrandal veeretada. 

13. Lapsed on näoga teineteise poole. Iga laps hoiab ühes käes üht liivapalli. Lapsed hakkavad palli üheaegselt teineteisele viskama. 
Laps viskab oma palli parema käega ja püüab kaaslase visatud palli kinni vasaku käega. Seejärel võtab ta palli taas paremasse kätte ja 
kordab harjutust. 

14. Laps hoiab palli paremas käes ja viskab selle endale vasakusse kätte. Seejärel viskab ta palli õhku vasaku käega (umbes oma pea 
kõrgusele) ja püüab selle siis uuesti kinni parema käega. See on žongleerimise algetapp. Lapsed, kes saavad selle harjutusega hakkama, 
võivad sama proovida kahe palliga. 

RUUMITUNNETUS 
Neid harjutusi tehes areneb laste ruumitunnetus, mis on seotud väga paljude õppeainetega (matemaatika, kehaline kasvatus, 
keeleõpe: lugemine ja kirjutamine). Lapsed õpivad tundma kella ning tugevdavad palli pigistades sõrmelihaseid, peopesi ja randmeid. 

15. Laps hoiab kummaski käes üht liivapalli. Õpetaja ütleb kellaaja ja laps püüab selle järgi panna käed õigesse asendisse. See harjutus 
aitab õppida tundma kella. Variatsioon: pigistades palle samal ajal, treenite käte ja käsivarte lihaseid. Võite seda harjutust teha ka 
kõhuli lamades, tõstes pea maast lahti. Nii treenite lisaks ka seljalihaseid. 

16. Liivapall on põrandal. Laps paneb pallile kordamööda kord oma parema, siis vasaku jala, püüdes palli mitte pidevalt vaadata. 
Variatsioon: laps viskab palli kaaslasele, pannes jalgu kordamööda pallile. 

TUGEVDAMINE 
Need harjutused tugevdavad sõrmelihaseid, peopesi ja randmeid. Lisaks arendavad need peenmotoorseid oskusi, mis on tähtsad 
esemete õigeks haaramiseks ja kasutuseks (st pliiatsiga kirjutamiseks). Ülejäänud kaks harjutust tugevdavad jalalihaseid ja parandavad 
kehatunnetust. 

17. Laps hoiab liivapalli ühe käega, pigistades seda pidevalt. 

18. Laps hoiab palli kahe käega ja pöörab seda, kasutades vaid sõrmi. 

19. Laps paneb palli põlvede vahele ning astub sammu ette, taha ja külgedele, laskmata pallil maha kukkuda. 

20. Laps lamab põrandal, jalad painutatud. Ta hoiab põlvede vahel palli. Ta püüab reielihaseid pinguldades palli pidevalt pigistada. 

KOOSTÖÖ 
Tehes harjutust number 21, treenite kaela- ja trapetslihast. Harjutus number 22 keskendub kõhu- ja reielihastele, aga ka jalgade 
peenmotoorikale. Kaks viimast harjutust parandavad koordinatsiooni. Kõik need harjutused aitavad arendada kehatunnetust. Tähtis on 
ka laste omavaheline koostöö: nad suhtlevad, jagavad eri ülesandeid ja loovad suhteid. 

21. Kaks last seisavad üksteise vastas, pannes palli nende otsaesiste vahele. Nad püüavad liikuda edasi, tagasi ja külgedele. 

Variatsioon: lapsed seisavad, seljad vastakuti, ja proovivad nii palli tasakaalus hoida. 

22. Lapsed lamavad reas põrandal, toetudes küünarnukkidele. Nad püüavad palli üksteisele edasi anda, kasutades selleks vaid jalgu. 

23. Kaks last seisavad, seljad vastakuti, ja liigutavad palli edasi, pöörates ülakeha. 

24. Kaks last seisavad, seljad vastakuti, ning liigutavad palli jalgade vahelt läbi ja üle pea. 
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