
S-häälik on üks sagedasem hääldusprobleeme tekitavaid häälikuid. S-i vaeghäälduse 

põhjustajad võivad olla erinevad: hambumusprobleemid, huulte, keele ja pehme suulae 

liikuvuse probleemid, vale harjumus. Sageli hääldatakse S-häälikut hammastevahelisena. 

See tähendab, et keeletipp asetatakse hääldamisel hammaste vahele. Õige S häälduse 

puhul on aga keeletipp suunatud alumiste hammaste juurde. Tihti võib S-i vaeghääldus olla 

hoopis külgmine. See tähendab, et hääldamisel tekitatakse vale keele asend ning õhujuga 

väljub keele külgedelt. S-i õige häälduse puhul väljub õhujuga läbi keele keskjoonel tekkinud 

rennitaolise nõo. Vahel võib S-häälik olla asendatud hoopis mõne muu häälikuga, sageli on 

selleks häälikuks T. 

 

Raamat “Siilipere sünnipäev” võimaldab kinnistada S-i õiget hääldamist. Lisaks saab 

raamatust materjali S-iga algavate sõnade foneemikuulmise arendamiseks, S-häälikuga 

algavate sõnade kõnesse viimiseks. Veel on käesolevat raamatut võimalik kasutada näiteks 

sõnavara ja teksti mõistmise arendamiseks. 

 

 

Hääldamine 

 

● Foneemikuulmine ja hääliku kõnesse viimine S-iga algavate sõnadega 

Näiteks: siil, Säde, Silva, Silver, Sirje, Sille, Siid, Saaremaa, Sindi, Saue. 

 

● S-hääliku kõnesse viimine sõnas mitmes positsioonis korraga 

Näiteks: servas, seas, süles, siiliisa, Sass, Saskia, suslik, sisalik. 

 

● S-i hääldamise kinnistamine 

 

Sõnavara 

 

Kõigepealt tuleb tegeleda sõnade tähenduse mõistmisega, seejärel kasutamisoskusega. 

 

● Tegusõnad 

Näiteks: liikumisviise tähistavad tegusõnad - siksakitavad, seerivad, sahistab, 

sörgivad, sagivad, siugleb, siiberdavad, sibavad. 

 

● Omadussõnad 

Näiteks: salapärane, südi, särav, suurepärane, sume, sinkjasmust, sinakashall, 

süsimust. 

 

● Üldnimetused ja liiginimetused 

Näiteks: Millised loomad käisid sünnipäeval? Millised putukad käisid siilipere külas? 

Milliseid toite sünnipäeval söödi?  

 

● Liitsõnade moodustamine 

Näiteks: Siiliema, siiliisa ja siililapsed on üks siilipere. Mis loomad siiliperel külas 

käisid? Mis pere nemad siis on?  

 

● Tuletiste moodustamine 



Näiteks: Siilipere sohva peal on triibud. Siilipere sohva on triibuline. Lepatriinul on 

täpid. Ta on … (milline?). 

 

● Ülekantud tähendusega väljendid 

Näiteks: söövad suure suuga, sõba silmale saama, seenevihm, siililegi selge, 

sammub seitsmepenikoormasaabastega. 

 

 

Teksti mõistmine 

 

Ülesanded teksti kuulamise või lugemise põhjal: 

 

● Küsimustele vastamine 

Sisu taastavad küsimused 

Näiteks: Mis sündmus toimub siiliperel suve lõpus? Millega saabus sünnipäevale 

saarmapere? 

 

Järeldusi eeldavad küsimused 

Näiteks: Suitsupääsuke Siiri sädistab: “Septembris saabub sügis.” Siiri seab sihiks 

soojamaareisi, siirdub Somaaliasse suvitama. Millal Siiri Somaaliasse plaanib 

minna? 

 

Mõttelünkade tuletamine 

Näiteks: Miks Siiri sügisel ära peab lendab? 

 

● Verifitseerimine 

Näiteks: Kuula, kas ma räägin õigesti. Ütle, kui ma räägin valesti. Suvelõpuga 

saabub siiliperele suursündmus: jõulupidu sõprade seltsis. Kuidas on õige? 

 

● Sündmuste järjestamine 

Näiteks: Pane lausesedelid õigesse järjekorda.  

1. Siilikeste sünnipäevale sõidavad sõbrad Saaremaalt, Setomaalt, Sauelt, Sindist.  

2. Sünnipäevalistele serveeritakse sülti sinepiga, seenepirukat, sibulasuppi saiaga, 

seljankat.  

3. Sipelgad söövad stiilselt sidruniga soolalõhet.  

4. Saarmas Sulevi saksofonihelide saatel siiberdavad sitikad-sipelgad, sikud-sokud 

seltskonnatantse.  

5. Siilipere sünnipäev sumbub sumedasse suveöösse. 

 

 

 

 


