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Keerukauss Top on korraga nii koonusekujuline mänguasi kui ka ravivahend. Nelja-aastased ja vanemad lapsed saavad sellega tunda 
tuhinat, kui kõik nende ümber pöörleb, arendades samal ajal motoorseid oskusi ja oma kehatunnetust. 

Top aitab: 
• arendada laste motoorseid oskusi; 
• lastel paremini mõista oma keha; 
• tugevdada laste lihaseid ja parandada kontrolli lihaste üle; 
• lastes tekitada uudishimu, ärgitada kujutlusvõimet ja avastamistungi; 
• parandada laste tähelepanuvõimet; 
• ja tundide viisi lõbusalt aega veeta. 

Kõige aluseks on tasakaal 
Top annab lastele võimaluse kogeda suurepärast peapöörituse tunnet ohutul moel. See võib esialgu paista hirmuäratav, kuid lastel 
tuleks lasta rahulikult Topis istuda, et mõista, kuidas see kiigutavalt liigub. Kui nad tunnevad end juba piisavalt kindlalt, võib täiskasvanu 
keerukaussi pisut lükata, et see hakkaks keerlema. 

Seda mööda, kuidas lapsed muutuvad enesekindlamaks ja panevad Topi ise liikuma, tunnetavad nad oma keha paremini, avastades, et 
kui Top hakkab liikuma, on osa nende lihaseid lõdvestunud, teised aga pinges. Õppides keha kasutama uuel ja põneval viisil, saab lastele 
selgeks lihasgruppide vaheline sünergia. Kiireks ja rütmiliseks Topi keerutamiseks läheb vaja vaid õige pisut harjutamist, saadav kasu aga 
on tohutu. 

Nii ongi lapsed peagi ringi pöörlemas ja keerlemas, ergutades sisekõrva ja tasakaalutunnetust – tasakaalu- ehk vestibulaarsüsteemi (vt 
peatükki „Tasakaalusüsteem“). Tänu Topi ainulaadsele koonusekujulisele disainile reageerivad laste kehad kiiretele suuna- ja 
tempomuutustele. Näiteks, kui Top keerleb kiiresti, kallutatakse neid järsku allapoole ja siis kohe üles tagasi, kord paremale, kord 
vasakule, olles nagu väiksed laevad ulgumerel. Nende kiirete suunamuutustega toimetulekuks on vaja tasakaalu ja head kontrolli lihaste 
üle, sest lapsed peavad pead paigal hoidma ning pingutama jala-, kõhu- ja käelihaseid. 

Lihaste mängud 
Oma koonusekujulise disaini tõttu on Top keerulisem mänguasi kui Mini Top (vt fotot). Mini Top sobib kõige paremini väga väikestele 
lastele (0–4-aastastele), kes ei oska veel oma lihaseid nii hästi kontrollida kui vanemad lapsed. Suurem Top aga sobib kuni umbes 150 
cm lastele. Top nõuab vanematelt lastelt rohkem pingutust ja aktiveerib palju lihasgruppe, eriti kaelas, seljal, kõhul ja käsivartes. Lapsed 
õpivad mänguasja kiiresti täielikult kontrollima ja keerlevad peagi mõlemas suunas ringi, kiiguvad edasi ja tagasi. 

Kindlate lihasgruppide treenimine 
Top on suurepärane treenimaks kõhulihaseid, eriti kõhu põikilihaseid. Näiteks, lase lapsel pikali heita, pea alaspidi, toetudes servale, ja 
sellest asendist siis istuli tõusta. Mida vähem kasutab laps selleks käsi, seda rohkem tuleb tööle panna kõhulihased. Tänu sellele on Top 
väärtuslik vahend spetsiifiliste probleempiirkondade treenimiseks. 

Tähelepanelikkus – valmistunud laps 
Kui laps Topiga mängib, ei pöörle tal ainuüksi keha. Selleks, et keskenduda ja tähelepanelik püsida, peab meie aju olema valvas. Kui 
stimuleerime pööreldes sisekõrva, mõjutab see ka aju. See omakorda mõjutab meie keskendumisvõimet, meie tähelepanelikkust. Kui 
tähelepanu hajub, kaome iseenda mõtteisse ega suuda keskenduda. Kui aga oleme liiga valvsad, tunneme end tihti füüsiliselt või vaimselt 
erutatuna ega suuda rahuneda. Vaja on tasakaalu, kus tunneme end energilisena, me ei ole näljas ega väsinud ning lihaspinge on 
normaalsel tasemel. 

On aeg Topiga mängida! 
Topis keerutamine ajab lapsed üles ja muudab nad valvsamaks. See tähendab, et Topi võib kasutada abivahendina, kui laps peab 
suunduma istuvatelt tegevustelt, mille käigus aju valvsus hajub, tegevuste juurde, mis nõuavad valvsust ja tähelepanu. 

Paljude laste jaoks võib olla raske ise selliste tähelepanumuutustega toime tulla. Topi võib kasutada justkui otseteena, kui on vaja jätta 
arvutimängud ja asuda tegema kodutöid või osaleda normaalsetes igapäevastes peretegevustes. 

Top võib olla ka suurepärane vahend, millega vältida konflikte, kui seda kasutada üleminekuna eri tegevuste vahel. Lastele võib Topis 
keerutamist pakkuda ka kui leevendust istuvate tegevuste, nt televiisori vaatamise või arvutiga mängimise järel. 

Tasakaalusüsteem 
Tasakaalu- ehk vestibulaarsüsteem on sisekõrvaga seotud sensoorne süsteem. See registreerib pea liikumisi ja asendeid ruumi ja keha 
suhtes. Siin asub keha püstiasendi tunnetus ja siin registreeritakse kõik kiirendused, suunamuutused ja liikumised. 

Tasakaalusüsteemi stimuleerimine koos teiste meeltega (ennekõike nägemise, puutumise ja asenditajuga) on tähtis, et laps õpiks nii 
paigal püsides kui ka liikudes hästi tasakaalu hoidma. Samal ajal suudab laps rakendada vajalikku lihaspinget, et teha õigeid ja 
koordineeritud liigutusi. 

Tasakaalusüsteem aitab meil hoida pead stabiilselt paigal ning on seetõttu väga tähtis mängudes ja õppimisel, kus on vaja, et silmad 
oleksid fookustatud. Selle sensoorse süsteemi stimuleerimine võib tekitada kaht vastandlikku reaktsiooni. Ühelt poolt võib 
pikemaajaline ja rütmiline kõikuv liikumine rahustada, teiselt poolt aga võivad järsud suunamuutused, kiirus ja kiirendused lapse reipaks 
teha. 
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Toode sobib kuni u 150 cm lastele. 

• Tutvu hoolega meie originaalse Topiga. Vaid originaal-Topil on teravatipuline keskosa. Tehes Topiga täisringe, saavad lapsed 
just tänu sellele kujule tunda, mis tunne on keerutada pea alaspidi. 

• Topi äär kaitseb lapse pead ja käsi, nii et need ei saa haiget. 

• Kõrgemad ääred tagavad, et lapse näpud ei jää Topi alla. Samas ei teki lastel Topi sees istudes lämbumisohtu. 
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