
NIIKAUA KUI LAPS HINGAB LÄBI SUU -  LAST 

TERVEKS EI TEE ... 

 

Külmetushaiguste bronhiiti, bronhiaalastma, angiini 

põhjust võib otsida  valest hingamisest.  

Ebanormaalsel hingamisel võib 

 häiruda kilpnäärme kasv, põhjustades 

arenemise aeglustumist 

 tekkida hambumusprobleeme 

 suu limaskesta kuivusest tingitud kaariest 

Tervel ja karastatud lapsel ei teki suu kaudu hingamise 

harjumust.  

 Oluline on  käia lapsega iga ilmaga jalutamas.   

 Soovitav on hommikune virgutus:  võimlemine, 

tants, jooks või suusatamine 

 Lapse igapäevane ülehõõrumine (aeg-ajalt vee 

temperatuuri alandades) või jalapesu peaks 

kujunema harjumuseks 

 Tähtis on hammaste pesemine ja kurgu 

kuristamine. Painutada pea kuklasse ja 

hääldada H-d.   

 Kindlasti tuleb lapsele õpetada nina 

nuuskamist: algul üht, siis teist ninasõõret 

kokku surudes.  

 Võõrutada last lahtise suuga magamise 

harjumusest.(põhjuseks  võis olla  kaasasündinud 

adenoidid, nende suurenemine või allergiline 

seisund) 

 Õigeaegselt ninaneelu- ja ninaõõnehaiguste 

välja selgitamiseks käige regulaarselt (üks kord 

aastas) kurgu-nina-kõrvaarstil 

 

MIDA TEHA ? 

 

Ninahingamise treeningu juurde asuge siis kui on selge, 

et ninakäigud on läbitavad.  

Teadvustage lapsele, et läbi suu hingamine on kahjulik. 

Kui laps hoiab pidevalt suud lahti, on vaja treenida nina 

kaudu hingamist ja huulte lihaseid.                             

Kõiki harjutusi teha igapäevaselt 5-15 korda korraga 

Tähtis on järjepidevus. 

 

SOOVITUSI 

 

Rüht ja keha hoiak.  

 Jalad harkis, õlgadest laiemal, käed rippu 

mööda külgi. Sirged käed sirutada ette 

(sissehingamine), lasta mööda külgi alla 

(väljahingamine).  

 Seistes, jalad koos, suruda ninasõõrmed 

sõrmedega kinni ja lugeda kümneni, teha 

sügav sissehingamine suu kaudu ja 

seejärel täielik väljahingamine nina kaudu, 

sulgedes tihedalt suu. 

 

 

Hingamisharjutused 

 

 Parema käe pöial asetada paremale 

ninasõõrmele ja nimetisõrmega suruda 

vasemale ninasõõrmele. Hingata parema 

sõõrme kaudu sisse, siis see kinni suruda 

ja vasema sõõrme kaudu aeglaselt välja 

hingata, viimast rütmiliselt kokku surudes. 

Sisse hingata vasema ja välja parema 

ninasõõrme kaudu.  

  Hingata aeglaselt ühe ninasõõrme kaudu 

sisse, teist kokku surudes, välja hingata 

teise ninasõõrme kaudu. Sisse ja välja 

hingata aeglaselt, loendades 1,2 sisse- 

paus ja väljahingamise ajal 3.4.5 

 Ühe ninasõõrme kaudu hingata sisse ja 

välja  torutatud huulte kaudu peene 

õhujoana 

 M  (sisse-) ja F (välja hingamine) häälikute 

vahelduv hääldus  

 puhuda kergeid esemeid: vatt, sulg, paber, 

kas laual või niidi otsas – jälgida, et 

hingamist alustatakse nina kaudu. 

 Mängulised harjutused  kõrte, nööpide, 

spaatlite, korkide torudega 

 

 

 

 

Huulte harjutused peegli ees. 

 

 “Londike”.huuled surutakse kokku ja 

tõmmatakse sõrmedega suunurki väljapoole 

 „Naeratus” huuled asetatakse torusse ja 

seejärel naeratatakse laialt 

 „Punnpõsed” laps puhub põsed õhku täis, 

surudes rusikatega põskedele - laseb läbi 

suletud huulte õhku välja 

 Käsu järgi: üks huuled sulgeda, kaks huuled 

pikalt ette torutada, kolm laialt naeratada, 

algasend. 

 

Keelelihaste harjutused   peegli ees. 

 

 püüda keelega ninaotsa 

 „Keeleringid” suu paremast nurgast libistada 

keelega üle ülemise huule suu vasakusse 

nurka ja üle alumise huule paremasse nurka 

 „Keelekomm” suruda keelega vaheldumisi 

paremasse ja vasakusse põske 

 libistada keelega mööda hammaste 

huulepoolseid pindu ja püüda kätte saada 

pehmet suulage.  

 

 

Harjutused soovitatakse lõpetada suu ja kurgu 

loputamisega sooja salvei-, kummeliteega.  

 

Kui laps magab pidevalt lahtise suuga, võib 

fikseerida alalõua pea külge  peamütsiga, mis 

takistab une ajal suu tahtmatut avanemist  



 

 

 

 

Kui te õpetate lapsele ninahingamist: 

 

- vähendate oluliselt lapse 

külmetushaigustesse jäämise riski 

 

- hoiate ära valehambumuse tekke ja saate 

lahti mitmeaastasest ravist ortodonti 

juures 

 

- ennetate hambakaariese tekkimise 

võimalust 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisalugemist: 

 

 http://ortodontia.ee/suuhingamine/ 

 http://kiku.hambaarst.ee/ 

 http://tervis.postimees.ee/3891989/suuhing

amine-voib-kaasa-tuua-tosiseid-

terviseprobleeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldiku koostas internetiallikate- ja 

koolitusmaterjalide põhjal logopeed 

 

Helve Kukk 

kontakt: hellognet@hot.ee 

 

 

Kodulehekülg 

http://hellognet.weebly.com/ 

 

    

 

 

 

 

 

 

SULLE,  LAPSEVANEM ! 
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