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1. KOMPLEKTIS:  
- Komplektis on kokku 72 kaarti: 

 
o 33 kaarti oraalmotoorika lihaskonna treenimiseks ja stimuleerimiseks  (x 2) 

 
o 3 klassifikatsioonijuhendit (x 2) 

 
- Komplekti kuulub lisaks 2 kleepsulehte, kuhu saab vajadusel trükkida kaartide 

jaoks soovitatavad õpetused soovitud keeles. 
 
Selle juhendi lõpust leiate iga kaardiga seotud soovitatud õpetuste loendi. Selle nimekirja 
võiks trükkida kummalegi kleepsulehele. Seejärel lõigata juhised välja ning kleepida 
kaartide tagaküljele. Loendis on õpetused nummerdatud, et sobitada need vastavate 
kaartidega. 
 
Õpetused on mõeldud juhendamiseks. Terapeut saab vajadusel neid kohandada vastavalt 
tööülesandele. 
 
Kaardid klassifitseeritakse vastavalt treenitava lihaskonna põhjal: keel, põsed, huuled ja suulagi. 
 
Selleks, et teha kindlaks, millisele lihaskonnale harjutus on mõeldud, tuleb järgida kaardi 
tagaküljel olevaid numbreid 1-4. Igale numbrile vastab kindel värv: keel - lilla, huuled - 
sinine, põsed - oranž ja suulagi - roosa. 
 
Pilt kaardil aitab visualiseerida vastavat harjutust, pakkudes asjakohast tuge verbaalsele 
kõnele. 
 
 

2. SOOVITATAV VANUSEGRUPP: 
 
3-aastased ja vanemad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. EESMÄRK: 
 
Iga hääliku hääldamiseks on kindel viis ja koht. Antud mängu eesmärk on parandada 
oraalmotoorika liigutuste sooritamise oskust, et inimene saaks omandada õigesti 
kõnelemiseks vajalikud oskused (liigutuste ulatus, täpsus, kiirus, ajastus, püsivus, jõud) 
sõltumata nende vanusest. 
 
Antud harjutusi on soovituslik rakendada siis, kui esinevad raskused närimisel, 
hingamisel, neelamisel ja hääldamisel.  
Eesmärkideks on: 
 

- arendada kõigi orofatsiaalsete lihaste üldist liikuvust. 
 

- Parandada keele  liigutuste ulatust, täpsust, kiirust, ajastust, püsivust ja jõudu. 
 

- Parandada huulte liikuvust, toonust ning kujundada lõdvestamisoskust.    
Logo-Bits kaartide suureks eeliseks on see, et kasutusel on  reaalsest elust võetud 
piltidega. Reaalsed pildid aitavad harjutusi visualiseerida, mis toetab kaardi vaatajal 
harjutuse sooritamist paremini mõista ning seeläbi neid harjutusi praktilisse tegevuse üle 
kanda. Harjutuste järjepidev kordamine/sooritamine aitab liigutused muuta automaatseks 
tegevuseks, mis aitab saavutada antud mängu eesmärke.  
LOGO-BITS praktika kaardid aitavad leida artikuleerimise vea. Selleks peate kõik kaardid 
praktiliselt läbi tegema. Kui olete kindlaks teinud, kust saavad alguse õiget hääldust 
takistavad raskused, siis saate edasi töötada spetsiaalselt selle artikuleerimise punktiga. 
 
Tegevuse käigus on soovituslik tegeleda kogu orofatsiaalse lihaskonnaga. Vajadusel 
võimaldavad antud kaardid tegeleda ühe lihasgrupi raames, kuna kaardid on 
klassifitseeritud vastavalt lihaskonna põhjale: keel, põsed, huuled ja suulagi. 
 
 

4. LOGO-BITS MEETOD: 
 
Terapeut istub abi vajava inimese ees. Kui terapeut on paremakäeline, peaks ta kõiki 
kaarte hoidma vasakus käes ja parema käega karate liigutama. On oluline, et kaarte 
hoitakse teraapiat vajava inimese silmade tasandil.  
Terapeut saab aidata kolmel viisil: 
verbaalse toe ja tagaküljel oleva õpetuse/fraasi lugemise kaudu; kasutades abistavaid 
teraapiavahendeid (nt. spaatel), et tagada õige asend; näidates harjutused ise ette. 
 
Mõned soovitused: 
 

- Soovitatav on harjutuste tegemisel liigutustega liialdada, et keele/huulte/põskede/suulae 
asendeid saaks selgelt eristada.  

- Soovitatav on harjutusi teha peegli ees, et inimene vajadusel näeks, mida ta teeb.  
- Kasutada võimalusel taimerit, et motiveerida harjutuste sooritamist.  

 
 



 

 

 
 

- Vastavalt vanusele võiks valida erinevate harjutuste arvu (5-8 harjutust). Harjutuste 
lisamine võiks olla järk-järguline, sõltuval soorituste edenemisest. Oluline on patsienti 
mitte üle koormata ega kurnata. 
 

- Harjutustest optimaalsete tulemuste saamiseks tuleks kindlaks määrata ja järgida 
harjutuste kordade arv (4-8 korda).  

- Harjutuste sooritamine võiks olla mänguline, motiveerimaks lapse sooritusi. Oluline 
seejuures on pakkuda eduelamust. 
 

- Kui ravi korraldav inimene elab abi vajava inimesega koos, soovitame päeva jooksul 
korrata pidevalt konkreetset harjutust. Mida rohkem kordusi, seda varem näete tulemusi. 
 
Iga kavandatud treeningu või liikumise kohta tuleks anda kolm hinnangut: 
 

1. Kontrollige, kas inimene saab seda liikumist tegelikult teha. Kui ei, siis 
pange kaart kõrvale, et hiljem saaksite märkmeid teha ja selle kallal edasi 
töötada. Jälgige, milline lihaskond on mõjutatud.  

2. Hinnake sellega seotud elundi liikumise paindlikkust ja kontrolli. 
 

3. Tehke kindlaks, kas inimene suudab soovitatud liigutust/harjutust 
iseseisvalt teha. Kui ei, siis võib toimuda sünkinees. Need on tahtmatud ja 
inimese kontrollile allumatud liigutused, mida peate kasutama soovitud 
liikumise toetusena; nendeks võivad olla pea liigutused, kiikumine, silma 
pilgutamine, tõmblused jne.  

Neid kolme aspekti jälgides saate enne teraapia alustamist läbi viia põhihindamise ja teha 
omad järeldused.  
Kui sessioonid on alanud, soovitame igapäevaselt edusammud üles märkida. 
 
Oluline on töötada taimeriga, et teha ülestähendusi sellest, kui palju aega kulub harjutuste 
sooritamiseks. Visualiseerimine aitab abivajajal märgata edusamme, mis motiveerib teda 
edasises töös.  
Võiksite harjutuste sooritamisel kasutada taimerit. Aja määramisel võiks terapeut lähtuda 
iga abivajaja individuaalsetest erinevustest. 
 
Optimaalne ajastus on Bits seeria kolme minutiga läbi töötada. Kui olete komplekti 
lõpetanud, õnnitlege asjaomast inimest. Pidage paus, et öelda, kui hästi neil läheb, 
puhake ja jooge vett. Seadke taimer veel kolmeks minutiks ja nii edasi ja nii edasi, võttes 
arvesse konkreetse inimese tähelepanu ulatust.  
Seansi kestvust tuleks järk-järgult suurendada kui inimese sooritus muutub kiiremaks. See 
sõltub alati konkreetse inimese osavusest, piirangutest ja patoloogiast. Näiteks ei saa te 
töötada sama kiirusega kellegagi, kellel on aju halvatus, Downi sündroomi, autismispektri, 
düslaalia diagnoosiga inimese või insuldiohvriga. Igal inimesel on oma konkreetne 
ravimuster. Sõltuvalt inimesest ja temaga seotud häirest peaksite koostama rea harjutusi, 
mis on spetsiaalselt nende vajadustega sobivad. 
 
Võiksite luua pikaajalise programmi, mis sisaldab sagedasi harjutusi (iga päev) lühikese, 
kuid intensiivse sessiooniga (10–15 minutit seansi kohta, kolmeminutilistes kordustes). 
Eesmärk on üldistada need uued harjumused järk-järgult ilma inimest üle koormamata. 
Need veel lühikesed, kuid intensiivsed sessioonid tuleks läbi viia kindla režiimina  
 
 
 
 
 



 

 

 
Abivajajaid tuleks tunnustada ja auhinnata. Selle eesmärk on motiveerida inimest soovima 
teha rohkem seansse. Ärge koormake patsienti seansi ajal üle. Nende suhtumine ja 
motivatsioon Logo-Bits meetodi suhtes on väga oluline, et saavutada aja jooksul 
optimaalsed tulemused.  
Harjutamisega saate kolme minutiga - ja mõnikord veelgi vähem ajaga - kõik kaardid läbi 
teha.  
Pidage meeles, et väikeste laste ravimine on keerukam, kuna nad ei mõista harjutuste 
eesmärki; kuid kuue -aastaselt läheb see lihtsamaks ja luustruktuurid on endiselt üsna 
vormitavad. 
 

 

5. TEISED TEGEVUSED ORAALMOTOORIKA HARJUTUSTE 
KAARTIDEGA: 
 
Kuna komplekti kuulub kaks identset komplekti, on tuvastusmängude mängimiseks 
arvukalt võimalusi. Kujutlusvõime abil ja meelelahutuslikul viisil, mis on alati kohandatud 
konkreetse patsiendi vajadustele, kellega koos töötate, saate luua või kohandada 
igasuguseid mänge.    
KAARDI TUVASTAMINE: 
 
Kuna komplekti kuulub kaks identset komplekti, võite näidata üht kaarti ja paluda 
patsiendil leida seesama kaart teises kaardikomplektis. 
 

1. Valige kaardid, mida soovite kasutada (paarikaupa, eraldi rühmades jne).  
2. Asetage kaartide rühm lauale pildiga inimese poole ja hoidke teist komplekti käes. 
3. Näidake neile kaarti ja paluge neil see lauakaartide hulgast üles otsida.  
4. Kui nad selle leiavad, peaksid nad tegema harjutuse kaardilt ning kaardipaari endale 

saama. 
 
KAARTIDE PAARIPANEMISE MÄLUMÄNG (lihtne tuvastamine): 
 
Kuna komplekti kuulub kaks identset komplekti, saate nendega visuaalseid mälumänge 
mängida. 
 

1. Valige kaardid, mida soovite kasutada (paarides).  
2. Pange kaardid laiale nii, et suur pilt on näoga allapoole, ning pöörake neid kakshaaval 

kordamööda ümber. 
3. Kui inimene keerab ümber kaks identset kaarti, peaks ta tegema harjutuse kaardil ja 

seejärel paari endale saama. 
 
Märkus: Fakt, et isegi kui kaardid on näoga allapoole, näete ikkagi väikest pilti tagaküljel, tähendab, et 
kõik saavad paare hõlpsamini moodustada, isegi suuremate piirangutega inimesed. Mida rohkem kaarte 
on paari pandud, seda rohkem saate kaartide harjutuste kallal töötada.  
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SIRUTA OMA KEEL VÄLJA

PUUDUTA KEELEGA
OMA ÜLAHUULT

SIRUTA OMA KEEL VÄLJA
VASAKULE

LIMPSI OMA ÜLAHUULT
PAREMALT POOLT 

LIMPSI OMA ÜLAHUULT
VASAKULT POOLT

SIRUTA OMA KEEL VÄLJA
PAREMALE

PUUDUTA OMA NINAOTSA
KEELEOTSAGA

PANE KEEL OMA HAMMASTE
JA ÜLAHUULE VAHELE

PANE KEEL OMA HAMMASTE
JA ALAHUULE VAHELE

VOLDI OMA KEEL ÜLESPIDI
OMA HAMMASTE VAHELE

VOLDI OMA KEEL TAGURPIDI
OMA HAMMASTE VAHELE

RULLI KEEL OMA
HUULTE VAHELE

SURU OMA KEEL
SUULAE VASTU

PUUDUTA ÜLEMIST PAREMPOOLSET
PURIHAMMAST OMA KEELEGA

PUUDUTA ÜLEMIST
VASAKPOOLSET PURIHAMMAST

OMA KEELEGA 

PUUDUTA ALUMIST PAREMPOOLSET
PURIHAMMAST OMA KEELEGA

PUUDUTA ALUMIST VASAKPOOLSET
PURIHAMMAST OMA KEELEGA

SURU OMA KEEL
PAREMA PÕSE VASTU

SURU OMA KEEL
VASAKU PÕSE VASTU

SULGE HUULED JA
PUHU PÕSED PUNNI IME PÕSED SISSEPOOLE

PANE HUULED KOKKU JA
VÄÄNA NEID PAREMALE

PANE HUULED KOKKU JA
VÄÄNA NEID VASAKULE

TÕSTA ÜLAHUULT JA
NÄITA OMA IGEMEID

PRUNDITA HUULI
JA ÜTLE “U”

VÄRISTA OMA HUULI
SÕRME ABIL PEIDA OMA HUULED

PANE OMA ALAHUUL
ÜLAHUULE PEALE

PANE OMA ÜLAHUUL
ALAHUULE PEALE NAERATA JA ÜTLE “IIIII”

NÄKSA ALUMIST HUULT NÄKSA ÜLEMIST HUULT AVA OMA SUU
JA HAIGUTA

6. SOOVITATAVAD FRAASID KAARTIDELE (VÄLJATRÜKIKS)
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