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TÖÖ LÜHIÜLEVAADE 

 

Eesmärk: Magistritöö peaeesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on seotud eelkooliealiste 

laste liikumisoskused kogemuslike hoiakutega kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes. 

Kogemuslikud hoiakud peegeldavad kehalise aktiivsuse tajutud meeldivust. Teiseks 

eesmärgiks oli hinnata koolieelikute liikumisoskuste seoseid kehalise aktiivsusega ja selgitada 

välja, kas liikumisoskused ja kehaline aktiivsus on omavahel seotud kogemuslike hoiakute 

kaudu kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes. 

Metoodika: Uuringus osales 122 Eesti last (54 poissi ja 68 tüdrukut), kelle keskmine 

vanus oli 59.5 kuud (SD = 6.86). Laste põhiliikumisoskuste hindamiseks kasutati Demokritose 

eelkooliealiste laste liikumisoskuste sõelumisvahendi eestikeelset versiooni. Kogemuslike 

hoiakute hindamiseks kasutati kolme arvutiülesannet. Kehalist aktiivsust mõõdeti 

aktseleromeetriga GENEActiv Original. 

Tulemused: Vanuse kasvades paranenesid liikumisoskused oluliselt, ent kehalise 

aktiivsuse ja liikumisoskuste vahel ei ilmnenud statistiliselt olulist seost. Dihhotoomsel skaalal 

hinnatud kehaliste tegevuste meeldivus seostus oluliselt paremate edasiliikumisoskustega. 

Erinevate tegevuste suhtelise meeldivuse hinnangutest selgus, et väga madala üldmotoorse 

osavusega lapsed eelistavad vähemaktiivset tegevust kehaliselt aktiivsemale tegevusele. 

Järjestusskaalal aktiivsetele ja istuvatele tegevustele antud hinnangud võimaldasid leida nö. 

liikumisrõõmu ja istumisrõõmu indeksid, mille alusel saab mõõduka kuni tugeva 

intensiivsusega kehalist aktiivsust usaldusväärselt prognoosida. Kogemuslikel hoiakutel ei ole 

mõju seostele liikumisoskuste ja kehalise aktiivsuse vahel. Valimisse kuulunud lapsed olid 

mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehaliselt aktiivsed keskmiselt 47.0 minutit päevas (SD 

= 25.0). Tööpäevade ja nädalavahetuse kehaline aktiivsus oluliselt ei erinenud. Paljude 

uuringus osalenud laste liikumisoskuste arengu tase oli madal. 

Kokkuvõte: Juba 4–5-aastastel lastel avalduvad kogemuslikud hoiakud kehaliselt 

aktiivsete tegevuste suhtes sel määral, et need on seotud vaadeldava käitumisega. 

Edasiliikumisoskuste ja üldmotoorsete oskuste kõrgem tase on seotud kehaliselt aktiivsete 

tegevuste suurema meeldivusega tegevuste vahel binaarseid valikuid nõudvates ülesannetes. 

Mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehaline aktiivsus on aga seotud teatud kehaliste 

tegevuste suurema meeldivuse ja teatud istuvate tegevuste väiksema meeldivusega.  

 

Märksõnad: kehaline aktiivsus, eelkooliiga, liikumioskused, põhiliikumisoskused, 

liikumishoiakud   



 

 

ABSTRACT 

Aim: The main goal of the thesis was to find out how the movement skills of preschool 

children are related to experiential attitudes towards physical activities. Experiential attitudes 

reflect the perceived pleasure of physical activity. The second aim was to assess the relationship 

between preschoolers' movement skills and physical activity and determine whether movement 

skills and physical activity are interrelated through attitudes toward physical activities. 

Methods: The study involved 122 Estonian children (54 boys and 68 girls) with a mean 

age of 59.5 months (SD = 6.86). The Estonian version of the Democritos Movement Screening 

Tool for Preschool Children was used to assess children's basic movement skills. Three 

computer tasks were used to assess experiential attitudes. Children were asked to rate the 

pleasantness of physical activity based on visual and verbal stimuli. Physical activity was 

registered by GENEActiv Original accelerometer during a consecutive 10-day period. 

Results: With age, general movement skills improved significantly, but no statistically 

significant relationship was found between physical activity and movement skills. The pleasure 

of physical activities assessed on a dichotomous scale was significantly associated with better 

locomotion skills. Assessments of the relative pleasantness of different activities showed that 

children with very low gross motor skills prefer less active activities to physically more active 

activities. The ratings given to active and sedentary activities on the ranking scale made it 

possible to find the so-called joy of movement and joy of sitting indices that can be used to 

reliably predict moderate to vigorous physical activity. Experiential attitudes did not show an 

effect on the relationship between movement skills and physical activity. The children in the 

sample were physically active with moderate to vigorous intensity for approximately 47.0 

minutes per day (SD = 25.0). Physical activity did not differ significantly between weekdays 

and weekends. For many children in our sample, the level of fundamental movement skills was 

low. 

Conclusion: Children as young as 4–5 years of age demonstrate experiential attitudes 

towards physically active activities to the extent that they are related to the observed behavior. 

Higher ocomotion skills and general gross motor coordination are associated with greater 

enjoyment of physically active activities in tasks requiring binary choices. However, moderate 

to vigorous physical activity is associated with greater enjoyment of certain physical activities 

and less enjoyment of certain sedentary activities.  

 

Keywords: physical activity, pre-school age, movement skills, fundamental movement 

skills, movement attitudes.
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Kehaline aktiivsus lapseeas 

Ühiskonnas toimunud muutused agraarsest tööstuslikuks ja seejärel kaasaegseks on 

drastiliselt muutnud inimeste elustiili (Eaton & Eaton 2003). Tulemuseks on kehalise 

hüpoaktiivsuse ja istuva eluviisi osakaalu suurenemine. See mõjutab elanikkonna tervislikku 

seisundit, elukvaliteeti ja funktsionaalset autonoomiat ning sellest on saanud üks 21. sajandi 

peamisi rahvatervise probleeme (Mitchell et al., 2009). Piisav kehaline aktiivsus on seotud laste 

südame- ja hingamiselundkonna-, luu- ja lihaskonna- ning psühhosotsiaalse tervisega, samuti 

põhiliikumisoskuste arenguga (Janssen & LeBlanc, 2010). 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab kolme- kuni kuueaastastel lastel olla iga 

päev vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalises tegevuses (WHO, 

2020). Kuigi soovitused rõhutavad vajadust igapäevase kehalise aktiivsuse järele, ei peeta 

sellest alati kinni ja nädalavahetusel väheneb laste kehaline aktiivsus veelgi (Treuth et al., 

2007). Eesti lastest ja noorukitest liiguvad iga päev vähemalt 60 minutit mõõdukalt või tugeva 

intensiivsusega 11–24 protsenti (Mooses et al., 2016; Riso et al., 2016). Ehkki on arvatud, et 

koolieelikud on piisavalt aktiivsed (De Craemer et al., 2013), näitavad uuringud, et kehalise 

aktiivsuse soovituste täitmise madal määr ilmneb juba eelkoolieas (Goldfield et al., 2012; 

Konstabel et al., 2014). On leitud, kahe- kuni kuueaastastest lastest täidavad vaid pooled 

minimaalseid kehalise aktiivsuse soovitusi (Barnett, Salmon & Hesketh, 2016). Mitmetest 

empiirilistest uuringutest on selgunud, et koolieelikud osalevad vähem kui 5% päevast 

mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsusega tegevustes (Pate et al., 2008) ja üle 

75% päevast veedetakse istuvate tegevuste juures (Rey-López et al., 2008).  

Laste kehalist aktiivsust on mõjutanud ka koroonaviiruse pandeemia (López-Bueno et al., 

2021), mille tõttu pidid paljud riigid koole sulgema. Kooli- ja kehalise kasvatuse tundide roll 

on väga oluline laste kehalise aktiivsuse soodustamisel, pakkudes sobivat keskkonda, tuge ja 

julgustades lapsi liikuma (Grao-Cruces et al., 2019). Kodus veedetud aja kasvuga suurenes 

telerivaatamine ning arvuti-, tahvelarvutite- ja mobiiltelefonide kasutamine. Hiljutises uuringus 

leiti, et laste ja noorukite kokkupuude ekraaniga suurenes Itaalias COVID-19 

liikumispiirangute ajal 4 tundi päevas (Pietrobelli et al., 2020). On täheldatud, et COVID-19 

liikumispiirangute tõttu on laste ja noorukite treeninguaeg vähenenud 2.30 h võrra nädalas 

(Pietrobelli et al., 2020). Oluline tegur, mis laste kehalist aktiivsust mõjutab, on kodune 

keskkond. Vanemad julgustavad lapsi liikuma ning loovad selleks sobilikud tingimused: 

mänguruumi ja mänguasjad, samuti õues mängimise aja (Østbye et a., 2013). Tavapäraselt on 

neil lastel, kelle mõlemad vanemad on sportlikud, kõrgemad kehalise aktiivsuse näitajad kui 
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neil, kellel spordiga tegeleb vaid üks vanematest või on mõlemad passiivsed. See võib olla 

osaliselt tingitud geneetilisest eelsoodumusest, aga ka positiivsetest normidest või ka aktiivse 

eluviisiga seotud tavadest (Fuemmeler et al., 2011).  

Tervise seisukohalt on kehaline aktiivsus oluline kogu elu jooksul ja lapseeas kujunenud 

liikumisharjumused aitavad ka täiskasvanueas kehalise aktiivsuse taset säilitada (Goldfield et 

al., 2012). Kuna kehalise aktiivsuse ja tervisega seotud harjumused hakkavad kujunema juba 

varases lapseeas (Jones et al., 2013), on oluline võimalikult täpselt selgitada välja tegurid, mis 

mõjutavad koolieelikute kehalise aktiivsuse ja istuva eluviisiga seotud käitumise kujunemist. 

Goldfield et al. (2012) tõid oma uuringus välja, et alates 4. eluaastast hakkab laste aktiivsuse 

tase järk-järgult vähenema, kui seda väljastpoolt ei suunata. Kooliealiste laste kehalist aktiivsust 

mõjutavaid tegureid on uuritud palju (Graggs et al., 2011; Trudeau & Shephard, 2008), 

sellekohaseid uuringuid koolieelikute kohta on aga tehtud võrdlemisi vähe. 

 

1.2. Liikumisoskuste mõju lapse kehalisele aktiivsusele 

Lapse üldise arengu seisukohalt on väga suur tähtsus põhiliikumisoskuste ja vilumuste 

omandamisel. Koordinatsioonimehhanismide täielikuks väljakujunemiseks on oluline 

motoorsele arengule juba varases eas piisavalt tähelepanu pöörata. Tekkinud puudusi on hiljem 

keeruline parandada ning sellest tulenevalt võib lapse areng olla häiritud (Gallahue & Ozmun, 

2006; Viru & Raudsepp, 1996). Treening ja mitmekülgne liikumine pakuvad erinevaid 

võimalusi neuromotoorse arengu stimuleerimiseks, mis omakorda soodustab 

põhiliikumisoskuste arengut (Morgan et al., 2013). Põhiliikumisoskusi määratletakse kui 

baasilisi õpitud liikumismustreid, mida võib liigitada kolme kategooriasse: 

edasiliikumisoskused (näiteks jooksmine), vahendi käsitlemis oskused (näiteks palli püüdmine) 

ja kehakontrolli oskused (näiteks tasakaal) (Barnett, Salmon & Hesketh, 2016). Liigutuslikku 

ehk motoorset arengut võib defineerida kui kogu eluea jooksul kohanduvaid muutusi 

liigutusoskuste täiustumise või arengu suunas (Gallahue & Ozmun, 2006). Liigutusoskuste 

täiustumine ei toimu ainuüksi inimese vanemaks saamisel, vaid oluline on oskusi järjepidevalt 

harjutada ja õppimisprotsessi vanusele vastavat metoodikat kasutades juhtida (Gallahue & 

Ozmun, 2006, Stodden et al., 2008). Sekkumisuuringud on näidanud, et põhiliikumisoskuste 

arendamiseks mõeldud kehalise kasvatuse tunnid võivad aidata tõsta laste kehalise aktiivsuse 

taset (Christodoulos et al., 2006; Lee et al., 2020).  

 Koolieelikute puhul on motoorsete oskuste juures tähtis silmas pidada just 

põhiliikumisoskuste arendamist, mis on keerukamate kehaliste ja sportlike tegevuste aluseks 

(Barnett, Salmon & Hesketh, 2016). Järk-järgult tuleks õpitut kombineerida ja täiustada, et laps 

omandaks järjest keerukamaid ja spetsiifilisemaid liigutusi, mida nii igapäevaelus kui ka 
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sportlikes tegevustes kasutada (Gallahue & Ozmun, 2006). Mitmed uuringud on rõhutanud heal 

tasemel liikumisoskuste tähtsust, sest suutmatus sooritada põhiliikumisoskusi toob laste vanuse 

kasvades kaasa piiratud võimalused kehaliseks tegevuseks (Webster, Martin & Staiano, 2019; 

Foweather et al., 2015). 

 

1.3. Kompetentsuse seos kehalise aktiivsusega 

Kehalise aktiivsuse seisukohalt on põhiliikumisoskuste õpetamine tähtis, kuna 

liikumisoskuste arengu mahajäämus võib kaasa tuua ebakompetentsuse tajumise kehalistes 

tegevustes ja laps võib olla vähem aktiivne (Stodden et al., 2008; Tsuda et al., 2020). Lapsed, 

kellel ei ole piisavalt heal tasemel arenenud edasiliikumise-, vahendi käsitlemise-, tasakaalu- ja 

kehakontrolli oskused, on mängudes ja spordis ebasoodsas olukorras. Vanemaks saades 

muutuvad ka erinevate mängude reeglid nõudlikumaks. Liigutusi tuleb teha kiiremini, otsused 

erinevate strateegiate kasutamise kohta on keerulisemad ning õigesti mängimise ja vea tegemise 

tagajärjed muutuvad olulisemaks. Sellest tulenevalt võivad paljud lapsed loobuda kehalistest 

tegevustest, sest nad tajuvad, et pole küllalt head ja kardavad eakaaslaste pilkamist (Clark & 

Metcalfe, 2002).  

On leitud, et madalama põhiliikumisoskuste tasemega lapsed panustasid vähem aega 

mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsusega tegevusteks (Williams et al., 2008). 

Seda saab põhjendada madala tajutud kompetentsusega (Vedul-Kjelsås et al., 2012). 

Kompetentsuse tajumise vajadus on üks kolmest psühholoogilisest põhivajadusest (Deci & 

Ryan, 2008), mis Deci & Ryan`i isemääramise teoorias (2000) viitab inimese kaasasündinud 

vajadusele tunda naudingut sellest, et käitutakse efektiivselt ja saadakse ümbritsevas 

keskkonnas hakkama. Sellest tulenevalt teeme me neid tegevusi, mille käigus tunneme end 

osavana ja kompetentsena. Barnett et al., (2009) leidsid oma uuringus, et laste liigutuslik osavus 

ja tajutud kompetentsus avaldasid vastastikku mõju kehalisele aktiivsusele ja füüsilisele 

vormile, koos suurenenud tajutud kompetentsusega suurenes ka laste kehaline aktiivsus. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et liigutuslik osavus on ka hilisemas elus kehalise aktiivsuse ja 

spordiga tegelemise eelduseks, kuna võimaldab end tunda kehaliselt kompetentsena (Loprinzi, 

Davis, & Fu, 2015). 

 

1.4. Hoiakute seos tajutud kompetentsusega 

Laste kehalise aktiivsuse determinante aitavad mõista motivatsiooni teoreetilised mudelid 

(Sallis, Prochaska & Taylor, 2000). Uuringutest on selgunud, et kehaline aktiivsus sõltub 

olulisel määral hoiakutest (Brand & Ekkekakis, 2018). Üks populaarne psühholoogiline mudel, 

mis on tervisekäitumise uuringutes laialdast tähelepanu pälvinud, on planeeritud käitumise 
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teooria (theory of planned behavior; Ajzen, 1991). Planeeritud käitumise teooria ütleb, et 

indiviidi kavatsus teatud moel käituda on selle käitumise proksimaalne ennustaja. Kavatsust 

peetakse kokkuvõtlikuks käitumise motivatsiooniks (Ajzen, 1991).  

Planeeritud käitumise teooria ja selle edasiarenduste kontekstis on leitud, et kavatsus 

vahendab kolme põhimõttelise konstrukti mõju käitumisele. Esimene määraja on hoiakud ehk 

uskumused ja hinnangud käitumise tagajärgede kohta. Need hõlmavad kogemuslikke (nt 

nauditav vs mittenauditav) ja instrumentaalseid (nt kahjulik vs kasulik) hinnanguid tegevusele. 

Teine determinant on subjektiivne norm ehk teiste inimeste ootused ja soov nendele vastata. 

See hõlmab käitumisele avaldatava tajutava sotsiaalse surve ettekirjutusi (nt minu sotsiaalne 

võrgustik arvab, et peaksin teatud moel käituma) ja kirjeldavaid (nt minu sotsiaalne võrgustik 

tegeleb antud tegevusega) aspekte. Kolmas käitumist mõjutav konstrukt on tajutud kontroll 

käitumise üle, mis tähendab hinnangut käitumise sooritamise lihtsusele või raskuste ületamise 

enesetõhususele. Tajutud käitumise kontroll (edaspidi käitumiskontroll) annab hinnangu 

käitumise sooritamiseks vajalike oskuste, võimaluste ja ressursside kohta (Rhodes & Courneya, 

2003a). Ajzen (1991) oletab, et käitumiskontroll mõjutab käitumist peamiselt kavatsuse kaudu, 

kuid kui käitumiskontroll peegeldab tegelikku kontrolli (füüsilisi piiranguid), võib see mõjutada 

ka käitumist otseselt. Planeeritud käitumise teooriat on kasutatud kehalise aktiivsuse 

mõistmiseks täiskasvanutel (Hagger, Chatzisarantis & Biddle, 2002), kuid alla 13-aastaste laste 

kehalist aktiivsust on planeeritud käitumise teooria kinnitamiseks vähe uuritud (Rhodes, 

Macdonald & Mckay, 2006). 

Varane lapseiga on oluline periood hoiakute, näiteks eelarvamuste või toidueelistuste 

kujunemisel (Nicklaus, 2016; Rudman, 2004). Hoiak tähendab seda, et inimene hindab objekti 

olemust teatud määral soosival või ebasoosival viisil (Crano & Prislin, 2008). Täiskasvanud 

määratlevad lapsepõlve tihti oma meeldimiste ja mittemeeldimiste allikana. Ka psühholoogide 

arvates võivad väikesed lapsed, püüdes mõista ja ennustada oma maailma (Perner, Mauer & 

Hildenbrand, 2011), omandada hoiakuid, kuna need loovad struktuuri ja aitavad käitumist 

suunata (Ferguson & Bargh, 2004). Kui jätta kõrvale mõned varasemad uuringud, mis näitavad, 

et mitmed laste hoiakud tekivad vanuses 3–6 eluaastat (Bahn, 1986; Raabe & Beelmann, 2011) 

ning et nende esilekerkimine toimub laste sotsiaalses suhtluses (Houldcroft, Haycraft & Farrow, 

2014), on hoiakute omandamise protsessidest varases eas siiski vähe teada. Kuna aga hoiakuid 

peetakse käitumise põhiajendiks (Montaño & Kasprzyk, 2008; Brand & Ekkekakis, 2018), on 

ülioluline mõista, kuidas need varases lapseeas kujunevad. 

Halbesein et al. (2017) püüdsid seda uurimissuunda edendada, näidates esimest korda, et 

hoiakute kujunemist 3–6-aastastel lastel saab seletada hinnangulise tingimise kaudu (evaluative 

conditioning). Hinnanguline tingimine kujutab endast muutust meeldimises, mis tuleneb mingi 
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stiimuli koosesinemisest teise – meeldiva või ebameeldiva – stiimuliga ja iseloomustab seega 

meeldivuse/ebameeldivuse seostamist stiimuliga (De Houwer, 2007). Kui inimene tunneb end 

liigutuslikult osavana, võib see kehalise aktiivsuse ajal tuntav meeldivuse tunne mõjutada ka 

tema edasisi kehalise aktiivsuse eelistusi (Loprinzi, Davis, & Fu, 2015) ja vastupidi. Enda 

kehaliselt kompetentsena tundmine tekitab meeldiva kogemuse ja läbi hinnangulise tingimise 

seostatakse see kehalise tegevusega, mille ajal meeldivat tunnet kogeti. Näiteks, kui 

pallimängus laps kogeb ennast ebakompetentsena ja see tunne on ebameeldiv, siis 

ebameeldivus seostub edaspidiseks pallimänguga. Või kui laps kogeb rattaga sõites rõõmu ja 

lõbu, seostuvad need meeldivad tunded rattasõiduga. Hinnangulise tingimise uuringutest 

täiskasvanute ja teismelistega on teada, et vastavalt uuritavale stiimulile positiivse või 

negatiivse stiimuli lisamisega võib kujuneda inimese meeldivus (Hofmann et al., 2010), laste 

puhul on sarnaseid tõendeid veel vähe (Halbeisen et al., 2017). Siinne magistritöö on suunatud 

lapseea hoiakute ja liigutusliku osavuse ning kehalise aktiivsuse seoste uurimisele. Ülalviidatud 

teadmiste põhjal võib oletada, et liigutuslikult osavamad (paremate liikumisoskustega) lapsed 

kogevad ennast liikumistegevustes kompetentsemana ja see psühholoogilise põhivajaduse 

rahuldamisest tulenev tunne on meeldiv. Positiivse hoiaku kujunemine seisneb seega meeldiva 

tunde seostumises liikumistegevustega, edasi võiks eeldada, et liigutuslikult osavamad lapsed 

tahavad tänu positiivsemale hoiakule liikumistegevuste suhtes ka rohkem liikuda ning nende 

kehaline aktiivsus on kõrgem.  

Senised uuringud näitavad, et juba varases eas on võimalik hoiakuid uurida (Johnson, 

2017; McCormack, McLeod & Crowe, 2019), sest 4-aastased on võimelised oma isiklikke 

kogemusi edukalt jagama (Hogan, 2005). Näiteks on välja töötatud mõõtevahendid, kus 

kasutatakse laste hoiakute hindamiseks visuaalseid ja verbaalseid (Mantzicopoulos et al., 2008) 

stiimuleid, mille eeskujul on loodud ka minu magistritöö hoiakute hindamise metoodika. 

Visuaalseid abivahendeid kasutades on varasemalt uuritud näiteks laste toitumisharjumusi 

(Maimaran & Fishbach, 2014) ning kogemusi seoses koolikeskkonnas viibimisega (Matsui, 

2020). Harter & Pike (1984) on kasutanud pildilisi stiimuleid laste tajutud kompetentsuse skaala 

väljatöötamiseks, kuna pilte on väikelastel lihtsam mõista kui sõnalisi konstrukte.  

Minu magistritöö teema on aktuaalne, kuna kehalise aktiivsusega seotud hoiakud 

ennustavad ka edasist kehalist aktiivsust, ent eelkooliealiste laste hoiakuid kehaliselt aktiivsete 

ja mitteaktiivsete tegevuste kohta seni uuritud ei ole. Minu magistritöö tugineb varasematele 

uuringutele kehalise aktiivsuse psühholoogiliste mõjutegurite kohta ja koolieelikute hoiakute 

uurimisele muudes valdkondades. Magistritöö on osa Euroopa Regionaalse Arengu Fondi ja 

programmi Mobilitas Pluss toetusel toimuvast uurimistöö projektist nimetusega „Koolieelikute 

hoiakute mõõtevahendite konstrueerimine ja valideerimine: Hoiakute mõõtmine kehalise 
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aktiivsuse ja istuvate tegevuste suhtes“ (MOBJD596). Projekti lõppeesmärgiks on välja töötada 

uus hindamismetoodika, mis annab võimaluse edaspidi uurida psühholoogilisi tegureid, mis on 

seotud tervisekäitumise arenguga lapsepõlves. Projekt ei ole pelgalt varasemate 

lähenemisviiside rakendamine nooremas valimis, vaid ainulaadne katse võtta sihikule oluliste 

psühholoogiliste protsesside areng staadiumis, kus need ühest küljest alles välja kujunevad ja 

kogu edasist tervisekäitumist mõjutama hakkavad ning teisest küljest hakkab ilmnema kehalise 

aktiivsuse vähenemine. Mina panustasin uuringusse eelkooliealiste laste kehalise aktiivsuse, 

liigutusoskuste ja hoiakute hindamiste läbiviimisega ning analüüsisin kogutud andmetest 

kehaliselt aktiivsete tegevustega seotud kogemuslike hoiakute seoseid kehalise aktiivsuse ja 

liikumisoskuste arenguga. 
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2. EESMÄRK JA HÜPOTEESID 

 

Minu magistritöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on seotud 

eelkooliealiste laste (48–71 elukuud) liikumisoskused kogemuslike hoiakutega kehaliselt 

aktiivsete tegevuste suhtes ehk kehaliselt aktiivsete tegevuste meeldivusega. Teiseks 

eesmärgiks oli hinnata koolieelikute liikumisoskuste seoseid kehalise aktiivsusega ja selgitada 

välja, kas liikumisoskus ja kehaline aktiivsus on omavahel seotud kogemuslike hoiakute kaudu 

kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes. Hinnangute saamiseks seadsin esmalt eesmärgi leida 

kehalisi tegevusi kujutavad stiimulid, millele koolieelikute poolt antavad kogemuslike hoiakute 

ehk meeldivuse hinnangud oleksid seotud vaadeldavate liigutusoskuste ja/või kehalise 

aktiivsusega sel määral, et seoste tugevusele hinnangut anda. 

Vastavalt töö eesmärkidele püstitasin oma magistritöös järgmised hüpoteesid: 

1. Mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehaline aktiivsus on positiivses seoses 

liigutusliku osavusega eelkoolieas; 

2. Liikumisoskuste poolest osavamatel eelkooliealistel lastel on positiivsemad hoiakud 

kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes võrreldes liikumisoskuste poolest vähemosavate lastega; 

3. Kogemuslikud hoiakud kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes vahendavad seost 

liikumisoskuste arengu ja kehalise aktiivsuse vahel.  
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3. METOODIKA 

 

3.1.  Uuringu üldine korraldus 

Minu magistritöö on osa Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi teadlaste uurimistööst 

projektnimetusega „Laste suhtumine kehalistesse tegevustesse”. Andmed on kogutud koostöös 

Pärna (2022) magistritöö andmetega ja uurimistöö on kooskõlastatud Tervise Arengu Instituudi 

inimuuringute eetikakomiteega (otsus 675, uuring nr 2225, TAIEK koosoleku protokoll nr 25., 

08.03.2021). Uuring viidi läbi Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis alates 

2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta jaanuarini ning Tallinnas Tervise Arengu Instituudis 

ajavahemikul märtsist aprillini 2022. aastal. Andmete kogumisele eelnes hindamismetoodika 

õppimise ja harjutamise protsess, mille käigus õppisin selgeks meetodite kasutamise ja uuringu 

protseduuri läbiviimise. 

Uuringusse osalema kutsuti lapsi ja nende vanemaid sotsiaalmeedia platvormi Facebook 

kaudu. Üleskutse sisaldas uuringuga seotud informatsiooni koos uuringu koduleheküljega 

(www.liikumishuvi.com). Koduleheküljel said laste vanemad või seaduslikud esindajad 

tutvuda uuringu eesmärkide ja korraldusega ning broneerida osalemiseks individuaalse neile 

sobiva aja. Lapse osalemine seisnes kümne erineva liikumisülesande ja kolme arvutiülesande 

sooritamises hoiakute hindamiseks ning 10 päeva jooksul liikumismonitori kandmises. 

Liikumismonitoriga kaasnes lapsevanemale juhend ja päevik monitori kandmise täpsete aegade 

registreerimiseks. Iga lapsega viidi läbi individuaalne uuring kestusega keskmiselt 1 tund ja 30 

minutit. Lisaks ülalmainitule hinnati veel mitmeid kehalisi, kognitiivseid ja lapsevanemate 

tunnuseid, ent kuna need ei ole magistritöö eesmärkide ja hüpoteeside seisukohalt olulised, siis 

on need siinkohal kirjeldamata jäetud. Enne mõõtmiste alustamist allkirjastasid lapsevanemad 

kohapeal uuringuga seotud informeerimise ja teadliku nõusoleku lehe. Uuringu andmed 

salvestati pseudonümiseerituna. Igale uuringus osalevale lapsele määrati unikaalne kood. Kõiki 

kogutud andmeid avaldatakse ainult üldistatud kujul teaduslikel eesmärkidel. Käesoleva 

uuringu raames anti lapsevanematele soovi korral oma lapse kehaliste oskuste arengu ja 

liikumisaktiivsuse kohta tagasisidet ning iga laps sai uuringus osalemisel kingituseks kaasa 

väikese pehme palli. 

 

3.2. Valim  

Magistritöö valimis kasutati uuringu osavalimit, mille andmed on kogutud perioodil 

23.09.2021 – 10.04.2022. Minu magistritöö analüüsitavasse valimisse kuulus 122 last, kellest 

55.7% olid tüdrukud ja 44.3% poisid, keskmine vanus oli 59.5 kuud (SD = 6.86). 
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3.3. Hindamismeetodid 

3.3.1.  Liikumisoskuste hindamine 

Põhiliikumisoskuste hindamiseks kasutati Demokritose eelkooliealiste laste 

liikumisoskuste sõelumisvahendi (Kambas & Venetsanou, 2014) eestikeelset versiooni 

DEMOST-PRE-Est© (Burov, 2019). See hindamisvahend võimaldab vaatluse teel hinnata 

eelkooliealiste laste üld-ja visuaalmotoorseid oskusi. DEMOST-PRE-Est© sobib 4–6-aastaste 

laste liikumisoskuste hindamiseks nii kliinilises keskkonnas kui koolieelses lasteasutuses ning 

on hiljutises süstemaatilises ülevaates hinnatud üheks kahest selles valdkonnas kõige paremini 

teostatavaks struktureeritud hindamismeetodiks (Klingberg et al., 2019). Testi protokolli 

kohaselt jaotati valimisse kuuluvad lapsed nelja erinevasse vanusekategooriasse: I (48–53 

kuud), II (54–59 kuud), III (60–65 kuud) ja IV (66–71 kuud). Uuringuprotsessiga on seotud 

väike muinasjutt, mille eesmärk on muuta ülesanded lapse jaoks mänguliseks. Ühe lapse 

hindamine võtab aega umbes 15 minutit ja koosneb 10 liikumisülesande sooritamisest: 

1. Täringuvise. Eesmärk: hindamisprotsessi tutvustav sissejuhatav test, millest saadavat 

teavet kasutatakse hiljem visuaalmotoorse kompetentsuse hindamise ülesannetes. Kirjeldus: 

osaleja seisab laua taga, võtab laualt täringu ja veeretab seda kaks korda. 

2. Koputamine. Eesmärk: käe liikumiskiiruse määramine. Hinnatakse peenmotoorseid 

oskusi - käe „liikumise sagedust“. See oskus on eriti oluline kineetilise koordinatsiooni näitaja, 

kuna see näitab ühelt poolt silma-käe koordinatsiooni ja teiselt poolt neuroloogilise küpsemise 

taset. Kirjeldus: osalejal palutakse etteantud aja jooksul täita paberileht võimalikult paljude 

punktidega nii kiiresti, kui ta suudab. Loendatakse korrektsete punktide hulka. 

3. Vaheldumisi küljelt küljele hüppamine. Eesmärk: hinnata keha külgsuunalist 

liikumiskiirust. Kirjeldus: osalejal palutakse etteantud aja jooksul sooritada nii palju jalad koos 

külgsuunalisi hüppeid ühest 50x50 cm ruudust teise, kui ta suudab. Loendatakse korrektsete 

hüpete hulka. 

4. Pallide karpi kandmine. Eesmärk: hinnata jooksu kiirust ja peenmotoorset ning tajulis-

motoorset täpsust. Kirjeldus: tennisepallid tuleb viia võimalikult kiiresti ühest karbist teise. 

Mõõdetakse ülesande täitmisele kulunud aega. 

5. Selg ees varvas-kand kõnd. Eesmärk: hinnata dünaamilise tasakaalu võimet ja 

kineetilist taju. Kirjeldus: osalejal palutakse kõndida mööda 2 m pikkust vaibariba selg ees, 

asetades jalgu vaibale nii, et varvas puudutab eesoleva jala kanda. Loendatakse korrektselt 

tehtud sammud.  

6. Ülepea visked spetsiifilise sihtmärgi vastu. Eesmärk: hinnata tajulis-liigutuslikku 

võimet ülepea viskega tabada spetsiifilist sihtmärki, mis on 40 cm läbimõõduga. Kirjeldus: 
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osalejal palutakse tabada sihtmärki, sooritades ülepea viske tennisepalliga kahelt kauguselt. 

Registreeritakse tabamused.  

7. Müntide korjamine ja asetamine karpi. Eesmärk: hinnata silma-käe ja ülajäsemete 

koordinatsiooni. Kirjeldus: kasutades mõlemat kätt samaaegselt palutakse osalejal asetada 

võimalikult palju münte etteantud aja jooksul karpi. Korrektselt karpi asetatud müntide arv 

märgitakse üles. 

8. Vertikaalsete rõngaste läbimine astudes. Eesmärk: hinnata painduvust ja kehataju. 

Kirjeldus: osalejal palutakse minna läbi kolmest erineva diameetriga rõngast ilma rõngast või 

põrandat puudutamata. Märgitakse üles punktid rõngaste korrektse läbimise eest. 

9. Oa-koti püüdmine. Eesmärk: hinnata tajulis-liigutuslikke võimeid: liigutuse aimamist 

ja „silm-käsi koordinatsiooni“. Kirjeldus: hindaja viskab 4 m kauguselt osalejale ükshaaval viis 

oa-kotikest, mille osaleja peab püüdma mõlema käega enda ees kinni nii, et kott ei puudutaks 

tema keha. Loendatakse korrektselt püütud oa-kottide hulka. 

10. Seistes hüpe üle võimlemiskepi. Eesmärk: hinnata üldist hüppevõimet ja alajäsemete 

koordinatsiooni. Kirjeldus: osalejal palutakse hüpata jalad koos üle madalama ja üle kõrgema 

takistuse kaks hüpet. Märgitakse üles punktid iga eduka hüppe eest.  

Hindamistulemused kanti ülesannete sooritamise ajal toorandmete skoorimislehele. 

Alltestide toorandmete põhjal arvutati üldmotoorsete oskuste toorskoor. Selleks liideti 

vaheldumisi küljelt-küljele sooritatud hüpete hulk, selg ees varvas-kand kõnni sammude hulk, 

vertikaalsetest rõngastest läbi astumise punktid ja seistes üle võimlemiskepi hüpete punktid 

ning lahutati sellest pallide karpi kandmise tulemus (sek). Visuaal-motoorsete oskuste 

toorskoor arvutati koputatud punktide hulga, ülepea visates sihtmärgi tabamuste hulga, müntide 

korjamisel karpi asetatud müntide hulga ning püütud oakottide hulga summana. Vastavalt 

skoorimisjuhendile teisendati kõikide ülesannete tulemused ka järjestusskaaladele. Edasi 

arvutati kolm komposiitskoori: (a) üldmotoorsete oskuste komposiitskoor, mis koondas viie 

üldmotoorse oskuse teisendatud skooride summa, (b) visuaal-motoorne komposiitskoor, mis 

koosnes nelja visuaal-motoorse ülesande järjestusskaalale teisendatud tulemuste summast, (c) 

kuna põhiliikumisoskuste puhul eristatakse edasiliikumisoskusi, siis arvutasin ka 

edasiliikumisoskusi sisaldavate ülesannete (küljelt-küljele hüppamine, pallide karpi kandmine, 

vertikaalsetest rõngastest läbi astumine, seistes hüpe üle võimlemiskepi) järjestusskaaladele 

teisendatud skoore kokku liites koondskoori nimega „edasiliikumisoskused“. 

 

3.3.2. Kogemuslike hoiakute hindamine 

Kogemuslike hoiakute hindamiseks kasutati kolme arvutiülesannet, kus lastele esitati 

visuaalseid ja verbaalseid stiimuleid. Varasemates koolieelikute hoiakute hindamise uuringutes 
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on kasutatud erinevaid ülesande paradigmasid, ent kehaliste tegevuste suhtes hoiakute 

hindamise instrumente ei ole varem välja töötatud. Nii ei olnud uuringut kavandades teada, 

millised stiimulid ja millised ülesande paradigmad võimaldavad esile kutsuda meeldivuse 

hinnanguid, millel oleks käitumuslik seos liikumisoskuste ja/või kehalise aktiivsusega. Seetõttu 

kaasasime siinsesse uuringusse esmalt kõikvõimalikke tegevuste kujutisi ja erinevad ülesande 

paradigmad, et valida stiimulid, millele antavad hinnangud seostuvad vaadeldava käitumisega1. 

Ühes ülesandes kasutati stiimulitena nukuteatrit ja kahes ülesandes joonistatud pilte. Esimeses 

ülesandes hinnati kehaliste tegevuste meeldivust lihtsal dihhotoomsel viisil, teises ülesandes 

järjestusskaalal ja kolmandas ülesandes komplekssemal dihhootoomsel viisil. Kõigis 

arvutiülesannetes kasutati vastuste andmiseks eritellimusel valmistatud nupustikku (Joonis 1; 

The Black Box ToolKit Ltd, Suurbritannia), mis oli ühendatud katse juhtimise arvutiga. 

Stiimulite esitamiseks kasutati monitori HP E23 G4 - E-Series - LED - Full HD (1080p) 23". 

Katse juhtimiseks ja andmete salvestamiseks kasutati tarkvara PsychoPy v2021.2.3 (Peirce et 

al., 2019).  

Kuna koolieelikute kehaliste tegevustega seotud hoiakute hindamise mõõtevahendite 

väljatöötamine siinse uuringuga alles algas, siis ei olnud eeldust, et kõik stiimulid oleksid 

olulisel määral seotud liigutusliku osavuse ja kehalise aktiivsusega. Analüüside käigus otsisingi 

neid stiimuleid, mis oleksid seotud liigutusliku osavuse ja kehalise aktiivsusega. Uuringusse 

valiti kolm erinevat hindamise paradigmat, et oleks suurem tõenäosus leida stiimuleid, mis 

võimaldavad hinnata seost kehaliste tegevuste meeldivuse ja liigutusliku osavuse ning kehalise 

aktiivsuse vahel. 

  

 
1Esialgu plaanisime ka stiimulite leidmiseks läbi viia kvalitatiivse esilekutsumisuuringu lasteaedades, ent 

koroonaviiruse levikust tulenevate piirangute tõttu olime sunnitud sellest loobuma. 
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Joonis 1. Arvutiülesannetes kasutatud nupustik. Vasakul nuppude tähistust kujutav skeem, 

paremal foto. Nuppe #1 - #4 kasutati pildiliste stiimulite absoluutse meeldivuse hindamiseks, 

mille ajaks pöörati nupustik teistpidi, et nupud oleksid lapsele lähemal. 

Lihtne dihhotoomne kehaliste tegevuste meeldivuse hindamine verbaalsete 

stiimulite alusel 

Esimeses kehaliste tegevuste meeldivuse hindamise ülesandes kasutati tegevuste 

verbaalseid nimetusi. Lapsele esitati nukuteatri vormis arvutiekraanilt lühikesi klippe, mis olid 

lavastatud siinse uuringu jaoks. Lapsele tutvustati kahte käpiknukku, kes ka füüsilisel kujul olid 

ekraani kõrvale istuma pandud (Joonis 2). Poiste puhul kasutati poiss-nukke ja tüdrukute puhul 

tüdruk-nukke (Joonis 3). Nukud esitasid arvutiekraanil lapsele nukuteatrina erinevate tegevuste 

kohta väiteid. Igas esituses väidab üks nukk, et talle meeldib teatud tegevus, teine nukk aga, et 

talle ei meeldi see tegevus (nt ‘minule meeldib kiikuda’, ‘minule ei meeldi kiikuda’). Iga 

videoklipi järel palutakse lapsel dihhotoomselt vastata, kumba nuku moodi tema on (nt kas talle 

meeldib kiikuda või ei meeldi). Vastamiseks vajutas laps selle nuku poolset nuppu 

vastamisnupustikul (#52 või #62, Joonis 1), kelle moodi temagi arvas. Lapsele esitati 

hindamiseks 18 erinevat kehalist aktiivsust ja/või liigutuslikku osavust nõudva tegevusega 

videoklippi ning 17 istuvate tegevustega videoklippi (Lisa 1). Kuna valdav enamus lapsi ütles, 

et nad ei ole kunagi mänginud telekamänge, Playstationit ega Xboxi, siis jätsin nende kolme 

stiimuli vastused edasisest analüüsist välja. Selle ülesande puhul liigitati kõik liikumist või 

osavust nõudvad tegevused kehaliselt aktiivseteks tegevusteks. Positiivse väite vastused 

(„Mulle meeldib..“) kodeeriti koodiga 1 ja koodiga 0 kodeeriti negatiivse väite („Mulle ei 

meeldi…“) vastused. Ülesande kestus koos juhendamisega oli umbes 10 minutit. Selle testi 

konstrueerimise aluseks võeti Mantzicopoulos et al. (2008) poolt väikelaste tajutud 

kompetentsuse ja naudingu uurimiseks välja töötatud „Nuku intervjuu tajutud kompetentsuse 

ja naudinguskaala“ (Puppet Interview Scales of Competence in and Enjoyment of Science; 

PISCES). Iga video esitluse eel kuvati ekraani keskele fiksatsioonimärgiks 500 ms kestel 

juhuslikus järjekorras üks kaheksast võimalikust sõbraliku putuka joonistusest, mis aitas 

tähelepanu järgmiseks esitluseks ekraanile koondada. Iga vastuse andmise järel kõlas 400 ms 

pikkune kinnitav heli.  

Tegevuste meeldivuse hinnangu arvutamiseks kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes 

kasutasin kahte indeksit: (a) liitsin kokku vastuste hulga, mille läbi osaleja avaldas oma 

identifitseerumist nukuga, kes väitis, et talle meeldib kehaliselt aktiivne tegevus ja nimetasin 

selle aktiivsete tegevustega identifitseerumise summaks (ATIS); (b) liitsin kokku ka vastuste 

hulga, mille läbi osaleja avaldas oma identifitseerumist nukuga, kes väitis, et talle meeldib istuv 
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tegevus ja nimetasin selle istuvate tegevustega identifitseerumise summaks (ITIS) ning edasi 

arvutasin ATIS ja ITIS suhte (suurem väärtus iseloomustab suhteliselt suurema hulga liikuvate 

tegevustega identifitseerumist võrreldes istuvate tegevustega identifitseerumiste hulgaga). 

Joonis 2. Vasakul poiste ja tüdrukute käpiknukud verbaalsete stiimulite ülesandes, millega 

hinnati kehaliste tegevuste meeldivust. Paremal ülevaade ülesande seadistusest poiste 

versioonis, mille abil esitati osalejale klippidena erinevate kehaliste tegevuse verbaalseid 

kirjeldusi. 
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Järjestusskaalal kehaliste tegevuste meeldivuse hindamine pildiliste stiimulite alusel 

Pildiliste stiimulitena kasutati kunstniku poolt joonistatud kahte komplekti joonistusi 

poiste ja tüdrukute jaoks, mis kujutasid erinevaid tegevusi (Joonis 4). Selleks, et osaleja saaks 

end paremini pildil kujutatud tegevusega identifitseerida (Harter & Pike, 1984), olid poiste ja 

tüdrukute jaoks joonistatud piltidel kujutatud tegevused identsed, poiste jaoks olid joonistatud 

poisile tüüpilise soengu ja riietusega pildid ning tüdrukutele neile sobilikud pildid tüdrukutest. 

 Joonis 4. Esitatud pildid meeldivuse hinnangu ülesannetes. Vasakult paremale on kujutatud 

väheaktiivset kehalist tegevust, aktiivseid tegevusi ning istuvat tegevust. Ülesandes, kus hinnati 

kehaliste tegevuste suhtelist meeldivust, esitati kõrvuti näiteks kaks joonisel asuvat 

vasakpoolset või kaks parempoolset pilti. 

 

Kehalised tegevused, mida pildiliste stiimulitena esitati, olid intensiivsuse alusel kolme 

kategooriasse jaotatud: 

1. kehaliselt aktiivsed tegevused, ulatudes tõenäoliselt mõõduka või kõrge 

intensiivsuseni (nt jooksmine, hüppenööriga hüppamine, jalgrattasõit); 

2. väheaktiivsed tegevused, mis jäävad kerge intensiivsuse tasemele (nt hularõngaga 

keerutamine, seebimullide puhumine, vannis mängimine); 

3. istuvad tegevused, mille puhul lapse energiakulu on madal ja tegevus sisaldab 

minimaalselt liigutusi (nt telefonis mängimine, pilli mängimine, pikutamine). 

Antud ülesande loomise aluseks võeti erinevate hoiakute hindamise skaalade vormide 

võrdlemise tulemused (Macklin & Machleit, 1990). Lapsel paluti vaadata arvuti ekraanile 

ilmuvaid tegevuste pilte (esitatakse osalejaga samast soost laste pilte) ja küsiti: „Kui palju sulle 

meeldib pildil olevat tegevust ise teha?“. Vastamiseks kasutatakse nupustikku, mis selle 

ülesandejaoks keerati teistpidi, et nupud oleksid lapsele lähemal (Joonis 1). 

Laps hindas tegevuste meeldivust 4-pallisel järjestusskaalal nupustikul olevate 

tähekestega (Joonis 1). Testi alguses rõhutati lapsele, et selles mängus ei ole õigeid ega valesid 

vastuseid ja ta võib vastata nii nagu talle parasjagu tundub. Erineva suurusega tähekeste 

tähendusi selgitati lapsele alljärgnevalt:  

- Kõige väiksem täheke tähendab, et sulle üldse ei meeldi seda tegevust teha. 
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- Natuke suurem täheke tähendab, et sulle see tegevus eriti ei meeldi. 

- Veel suurem täheke tähendab, et sulle meeldib see tegevus natuke. 

- Kõige suurem täheke tähendab, et sulle väga meeldib see tegevus. 

Lapsele esitati kõiki pildilisi stiimuleid kaks korda, kokku 50 hindamist, iga stiimuli puhul 

arvutati kahe hinnangu keskmine hinnang. Vastavalt 1 (kõige väiksem täheke) – 4 (kõige 

suurem täheke) kodeeriti ülesandes esitatud vastused. 

Kompleksne dihhotoomne kehaliste tegevuste suhtelise meeldivuse hindamine 

pildiliste stiimulite alusel 

Selles ülesandes kasutati visuaalsete stiimulitena samu pilte, mida ka järjestusskaalal 

erinevate kehaliste tegevuste meeldivusele absoluutse hinnangu andmise ülesandes. Ekraanile 

kuvati kaks kasti, mille sees olid erinevate tegevuste pildid. Piltidel kujutatav laps oli osalejaga 

samast soost ja sooritas pildil erinevaid kehalisi tegevusi. Ekraanile ilmusid pildilised stiimulid 

erineva taustvärviga (Joonis 1) . Lapsel paluti vaadata mõlemat ekraanile kastide sisse ilmunud 

pilti ja valida, kas talle meeldib rohkem vasakus või paremas kastis kuvatud tegevus ning 

vajutada vastavalt vasak- või parempoolset sama värvusega kodeeritud nuppu (Joonis 8). 

Lisaks, kui kastis olev tegevus meeldis palju rohkem, siis paluti vajutada suuremat nuppu (#51 

või #61, Joonis 1), kui tegevus meeldis natuke rohkem, siis väiksemat nuppu (#52 või #62, 

Joonis 1). Seega tuli ka siin ülesandes sooritada dihhotoomne valik, ent kahe tegevuse vahel ja 

lisaks veel valitud tegevuse sees anda kahepallisel järjestusskaalal hinnang tegevuse 

meeldivusele.  

 

Joonis 4. Kehaliste tegevuste suhtelise hindamise ülesandes ekraanile kuvatud stiimulite 

esitluse skemaatiline illustratsioon. 
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Ülesandes esitatud pildilised stiimulid olid jagatud kolme kategooriasse: 

1.  kehaliselt aktiivne vs kergelt aktiivne  

2.  kergelt aktiivne vs istuv tegevus  

3.  istuv tegevus vs kehaliselt aktiivne tegevus  

Kõiki pildipaare (Lisa 2) esitati lapsele kaks korda. Ekraanile kuvati pildiliste stiimulite 

paar 10 sekundi jooksul. Uus stiimulite paar ilmus ekraanile, kui laps 10 sekundi jooksul ei 

vastanud. Vastused kodeeriti: -2 (suurem nupp): eelistab kehaliselt vähemaktiivset tegevust 

aktiivsemale väga palju rohkem; -1 (väiksem nupp) eelistab kehaliselt vähemaktiivset tegevust 

kehaliselt aktiivsemale mõnevõrra rohkem; 1 (väiksem nupp): eelistab kehaliselt aktiivsemat 

tegevust kehaliselt vähemaktiivsemale tegevusele mõnevõrra rohkem; 2 (suurem nupp): 

eelistab kehaliselt aktiivsemat tegevust vähemaktiivsemale tegevusele palju rohkem. 

Eelkooliealiste laste tajutud kompetentsuse hindamiseks on sarnast hindamismeetodit oma 

uuringus kasutanud ka Harter & Pike (1984). Ülesande kestus koos juhendamisega oli kuni 7 

minutit. Ülesande tulemus, aktiivsema tegevuse suhteline eelistus ATSE, iseloomustab 

kehaliselt aktiivsemate tegevuste eelistamist kehaliselt vähem aktiivsetele tegevustele – mida 

suurema ATSE skoori osaleja saab, seda sagedamini ja enam eelistab ta kehaliselt aktiivsemat 

tegevust vähemaktiivsele tegevusele.  

 

3.4. Kehalise aktiivsuse hindamine 

Kasutati objektiivset hindamismeetodit, kuna eelkooliealised lapsed ei ole suutelised endi 

tegevusi usaldusväärselt raporteerima (Small et al., 2013). Kehalise aktiivsuse hindamine 

toimus kümne järjestikuse päeva jooksul aktseleromeetriga GENEActiv Original. Osalejal 

paluti ärkveloleku ajal kanda aktseleromeetrit mittedominantse käe randmel. GENEActive 

monitorid annavad vaatlusaluse liikumisaktiivsusest kolmemõõtmelisi andmeid, mis on 

salvestatud sagedusel 60 Hz. Erineva intensiivsusega kehalise aktiivsuse kategoriseerimise 

äralõikepunktidena kasutati van Loo et al. (2018) poolt pakutud väärtusi. Analüüsis võeti 

arvesse kehalise aktiivsuse ja istumisaeg vähemalt seitsme päeva ulatuses, kus ärkvelolekuaeg 

on vähemalt 10 tundi. Kogunenud kehaline aktiivsus liigitatakse kehaliselt mitteaktiivsete 

tegevuste, kerge kehalise aktiivsuse, mõõduka kehalise aktiivsuse ja tugeva kehalise aktiivsuse 

minutiteks tööpäevadel ja nädalavahetustel. Kehalise aktiivsuse andmed koguti 109 lapse 

kohta, kuna 13 last keeldusid või ei kandnud mõnel muul põhjusel aktseleromeetrit. 

 

3.5. Statistiline andmeanalüüs 

Andmete analüüsimiseks kasutasin statistilise analüüsi tarkvara jamovi 2.2.5 solid. 

Andmete väärtuste jaotuse normaaljaotusele vastavust hinnati järsakuskordaja ja 
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asümmeetriakordaja alusel ja tõenäosuspaberi (Q-Q plot) alusel ning jaotus loeti 

normaaljaotuslikuks siis, kui asümmeetria- ja järsakuskordajad jäid vahemikku -2 kuni 2 

(George & Mallery, 2010). Tunnustevaheliste seoste hindamiseks kasutasin Pearsoni 

korrelatsioonikordajat ja lineaarset regressiooni. Olulisuse nivooks võtsin oma magistritöös p 

< .05. Andmed sisestati programmi Microsoft Excel version 16.65 ja osa joonistest valmistati 

tarkvaradega STATISTICA 12, Excel ja jamovi. 
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4. TULEMUSED 

 

4.1. Kirjeldav statistika 

Tabelis 1 on esitatud valimi kirjeldav statistika sugude ja vanuserühmade lõikes. Valimi 

kehalise aktiivsuse erinevate intensiivsuste jaotus (min) sugude ja vanuserühmade lõikes on 

esitatud tabelis 2. Lisa 5 kujutab üldmotoorsete oskuste ja visuaal-motoorsete oskuste alltestide 

skooride jaotust vanuserühmade lõikes. Esitatud on tulpdiagramm kombineerituna 

tihedusgraafikuga, mis aitab visualiseerida seda, kuidas vanuse kasvades vastava skoori saanud 

laste osakaal nihkus. Vanemates vanuserühmades sai suhteliselt suurem hulk lapsi kõrgemaid 

skoore, võrreldes nooremate vanuserühmadega.  

 

4.2. Liigutusliku osavuse seosed kehalise aktiivsusega 

Esmalt hindasin, kuivõrd kehaline aktiivsus on seotud liigutusliku osavusega. Keskmine 

kehaline aktiivsus oli 47.0 min (SD = 25.0), täpsemad soolised ja vanuselised näitajad on 

esitatud tabelis 2. Ilmnes, et mitte ükski kolmest kehalise aktiivsuse komponendist (mõõdukas 

-, tugev -, mõõdukas kuni tugev kehaline aktiivsus e. MVPA) ei ole statistiliselt oluliselt seotud 

mitte ühegi liigutusliku osavuse indikaatoriga, Pearsoni korrelatsioonikordaja r varieerus 

vahemikus - .099 (p = .310) kuni .087 (p = .372). Illustreerimaks nõrka seost liigutusliku 

osavuse ja kehalise aktiivsuse vahel on toodud joonis 5, millel osalejad on kehalise aktiivsuse 

detsiilide alusel jagatud kümneks grupiks ja samas on esitatud nende üldmotoorse osavuse 

toorskoorid, eraldi nelja vanuserühma kaupa. Illustreerimaks kehalise aktiivsuse suhteliselt 

monotoonset soolist ja vanuselist jaotust ning proportsioone istumisaja suhtes, on toodud joonis 

6, mis kujutab erineva intensiivsusega kehalise aktiivsuse ja istumisaja protsentuaalset jaotust 

ärkvelolekuajast. Hindamaks, kui suur on nädalavahetuse ja tööpäevade kehalise aktiivsuse 

erinevus, lahutasin iga osaleja nädalavahetuse MVPA-st tööpäevade MVPA (%). Erinevus oli 

minimaalne, M = - 0.105, SD = 1.41 protsendipunkti ja soolised erinevused ei olnud samuti 

märkimisväärsed, vt viiuli-karpdiagammi joonis 7. 
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Tabel 1. Valimi kirjeldav statistika sugude ja vanuserühmade lõikes 

Vanus 48 – 53 kuud 54 – 59 kuud 60 – 65 kuud 66 – 71 kuud 

Sugu P (n  = 13) T (n = 20) P (n = 13) T (n = 14) P (n = 15) T (n = 15) P (n = 12) T (n = 19) 

Tunnus M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Koputamine 23.80 13.60 17.90 9.38 23.80 22.00 22.30 11.40 27.10 22.00 25.50 12.90 27.90 11.80 28.20 13.90 

Hüppamine 6.46 3.41 6.05 3.00 8.85 2.79 7.50 2.47 8.67 3.27 8.93 4.11 10.05 2.91 11.30 2.58 

Kandmine 16.05 3.25 15.50 2.11 15.00 4.01 13.60 2.54 14.10 2.82 14.90 2.51 14.80 3.15 13.30 3.68 

Varvas-kand kõnd 5.04 3.04 4.30 3.36 4.76 3.28 7.30 2.68 6.00 3.14 8.20 3.57 7.25 3.81 8.22 2.85 

Ülepea visked 1.92 2.60 1.75 1.83 3.08 3.38 2.57 2.03 3.93 2.87 2.07 1.53 4.08 2.11 2.00 2.37 

Müntide korjamine 14.00 8.21 17.60 8.96 18.20 8.35 19.90 5.84 21.70 7.92 23.90 6.70 19.30 8.24 25.80 7.39 

Astumine 1.46 0.88 1.40 1.19 1.62 1.19 1.50 1.09 2.07 1.03 1.40 1.06 1.42 0.996 1.47 1.12 

Oa-koti püüdmine 0.69 0.86 0.55 0.76 0.54 0.78 1.36 1.69 1.40 1.55 1.00 1.00 2.08 1.78 2.32 1.92 

Seisteshüpe 3.92 2.53 3.50 2.88 4.31 2.43 3.14 2.88 5.53 1.36 4.80 1.82 4.83 2.12 5.42 1.46 

Üldmotoorne 0.37 7.48 -0.22 8.78 4.51 8.52 5.87 5.26 8.21 6.23 8.47 8.30 9.15 8.34 13.10 8.04 

Visuaalmotoorne 40.40 16.60 37.90 13.40 45.50 14.90 46.10 11.40 54.10 28.20 52.40 17.60 53.30 12.80 59.20 17.80 

P – poisid, T – tüdrukud, M – aritmeetiline keskmine, SD – standardhälve 
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Tabel 2. Valimi kehalise aktiivsuse erinevate intensiivsuste jaotus (min) sugude ja vanuserühmade lõikes 

Tunnus 48 – 53 kuud 54 – 59 kuud 60 – 65 kuud 66 – 71 kuud  

  P (n = 14) T (n = 20) P (n = 13) T (n = 14) P (n = 15) T (n = 15) P (n = 12) T (n = 19)  

  M SD M SD M SD M SD M SD M SD       M SD M SD 

Kerge KA 195 30.0 176 39.6.5 178 34.3 178 44.4 208 55.5 188 45.7 194 37.2 200 61.6 

Mõõdukas KA  42.0 16.5 29.3 10.5 41.3 18.4 31.8 17.4 39.9 16.9 38.6 18.8 49.5 22.5 35.7 16.9 

Tugev KA 10.8 6.9 6.6 5.0 11.8 7.7 7.3 6.6 10.4 7.9 9.8 7.0 14.9 10.4 8.7 6.6 

MVPA  52.8 23.2 35.9 14.6 53.1 26.0 34.6 24.6 50.3 24.4 48.4 25.0 64.5 32.6 44.4 23.3 

Istumisaeg  602 75.5 575 82.5 593 57.6 578 51.5 581 75.,2 591 68.4 575 53.7 555 102.0 
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Joonis 5. Keskmised liigutusliku osavuse indikaatorid üldmotoorse toorskoori kujul 

funktsioonina mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalisest aktiivsusest (MVPA) neljas 

vanuserühmas. Haarad iseloomustavad 95% usalduspiire. 

 

  

Joonis 6. Keskmise istumisaja ja erineva intensiivsusega kehalise aktiivsuse jaotus 

ärkvelolekuajast sõltuvalt osalejate soost ja vanusest. KA – kehaline aktiivsus. Vanuse puhul 

on esitatud vanuserühmad elukuude kaupa.
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Joonis 7. Tööpäevade ja nädalavahetuse päevade MVPA erinevuste sooline jaotus. Madalam 

väärtus näitab, et tööpäevadel oli MVPA suurem kui nädalavahetusel. Karpdiagrammi osa 

kujutab mediaani, 1. ja 3. kvartiili, ulatust ja erindeid. Viiulidiagrammi osa iseloomustab 

jaotuse lähendust peegelpildis. 

 

4.3. Liigutusliku osavuse seosed hoiakutega kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes 

Järgmise sammuna hindasin, milliste stiimulitega ja kuivõrd on kolme ülesandega antud 

hinnangud kehaliste tegevuste meeldivusele seotud liigutusliku osavusega. 

 

4.3.1. Verbaalsete stiimulitega antud dihhotoomsed hinnangud kehaliste tegevuste 

meeldivusele 

Korrelatiivne seos ATIS, ITIS ja nende suhte vahel liigutusliku osavuse indikaatoritega 

on esitatud tabelis 3. Kuna liigutusliku arengu indikaatorid on tugevalt seotud vanusega (vt Lisa 

3), siis kasutasin siinses analüüsis seose arvutusel osakorrelatsiooni meetodit ja elimineerisin 

seeläbi vanuse mõju seose tugevusele. Ainsa olulise seosena kehaliste tegevuste meeldivuse ja 

liigutusliku osavuse indikaatorite vahel ilmnes positiivne korrelatsioon edasiliikumisoskuste ja 

ATIS/ITIS suhte vahel, viidates sellele, et suhteliselt paremate edasiliikumisoskustega lapsed 

identifitseerivad ennast oluliselt sagedamini kehaliselt aktiivsete tegevustega võrreldes istuvate 

tegevustega. ATIS skoor üksinda ei olnud süstemaatiliselt seotud liigutusliku osavuse 

näitajatega. 
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4.3.2. Pildiliste stiimulitega antud järjestusskaala hinnangud kehaliste tegevuste 

absoluutsele meeldivusele 

Esmapilgul ilmnes, et pildiliste stiimulite alusel kehaliselt aktiivsetele ega 

väheaktiivsetele tegevustele antud hinnangud ei olnud seotud statistiliselt olulisel määral mitte 

ühegi liigutusliku osavuse indikaatoriga, korrelatsioonikordaja r varieerus vahemikus - .025 (p 

= .788) kuni .093 (p = .313). Edasi otsisin stiimuleid, millele antavad hinnangud oleksid seotud 

kehalise aktiivsuse või liigutusliku osavusega, viies läbi korrelatsioonianalüüsi. Kuigi mitte 

ühegi stiimuli hinnangud ei olnud oluliselt seotud ühegi liigutusliku osavuse indikaatoriga, siis 

kehalise aktiivsuse näitajatega ilmnesid mõned statistiliselt olulised seosed, vt tabel 4. 

Kasutasin neid kahte stiimulit – suusatamist ja palli viskamist – uue kehaliselt aktiivsete 

tegevuste meeldivuse skoori KAT-2 arvutamiseks. Lineaarse regressiooni abil hinnates selgus, 

et KAT-3 skoor seletas ära ligi 5% MVPA variatiivsusest. Siiski, kuna meie uurimisrühm oli 

leidnud ka istuvate tegevuste stiimulite komplekti IT-3, mille hinnangud seostusid oluliselt 

istumisajaga (kiikhobusel kiikumine, pikutamine ja põrandal mängimine; Pärn, 2022). Lisasin 

ka selle istuvate tegevuste meeldivuse indeksi mitmessse regressioonianalüüsi ja mudeli 

seletusvõime paranes oluliselt, kaks meeldivuse indeksit koos seletasid ära 11 % MVPA 

variatiivsusest (R = .361, R2 = .130, kohandatud R2 = 0.113), mudel oli oluline MVPA 

ennustaja, F(2, 104) = 7.78, p < .001 ja nii KAT-3 (B = 0.988, β = 0.333, p < .001) kui IT-3 (B 

= 0.988, β = 0.333, p < .001) olid statistiliselt olulised MVPA prognoosijad.
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Tabel 3. Korrelatiivsed seosed liigutusliku osavuse indikaatorite ja verbaalselt esitatud hoiaku hindamise stiimulite indeksite vahel, korrigeerituna 

vanuse suhtes 

Muutuja 

Visuaalmotoorne 

toorskoor 
Üldmotoorne 

toorskoor 

Visuaal-

motoorne 

komposiitskoor 

Üldmotoorne 

komposiitskoor 

Edasiliikumisoskuste 

komposiitskoor 
ATIS ITIS 

Visuaalmotoorne 

toorskoor 

- 
 - - - - - 

Üldmotoorne 

toorskoor 

.231* 
- - - - - - 

Visuaalmotoorne 

komposiitskoor 

.741 
.366 - - - - - 

Üldmotoorne 

komposiitskoor 

.205* 
.944    .334 - - - - 

Edasiliikumisiskuste 

komposiitskoor 

.138 
.854 .287** .903 - - - 

ATIS 

 

.009 
.135 .117 .132 .165 - - 

ITIS 

 

.059 
.048 .073 .045 .008 .668 - 

ATIS/ITIS 

 
         - .064 .160 .086 .152 .226* .471 - .348 

Esitatud on osakorrelatsiooni meetodil vanuse suhtes korrigeeritud Pearsoni korrelatsioonikordajad; rasvases trükis p < .001, ** p < .01, * p < .05 
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Tabel 4. Kehaliste tegevuste absoluutsete hinnangute korrelatiivsed seosed kehalise aktiivsuse 

proportsiooniga ärkvelolekuajast 

Stiimul Mõõdukas KA (%) Tugev KA (%) MVPA (%) 

Kõndimine - .167 - .086 - .131 

Jooksmine - .041   .003 - .009 

Suusatamine    .170      .204*      .210* 

Jalgrattaga sõitmine    .083    .094    .144 

Hüppenööriga hüppamine    .061    .112    .080 

Palli viskamine    .131      .205*      .195* 

Sulgpalli mängimine    .040    .121    .035 

Tõukerattaga sõitmine - .084 - .096 - .038 

Ujumine   - .196* - .170 - .176 

* p < .05, KA – kehaline aktiivsus, MVPA – mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehaline aktiivsus 

 

 

4.3.3. Pildiliste stiimulitega antud komplekssed dihhotoomsed hinnangud kehaliste 

tegevuste suhtelisele meeldivusele 

Kui tegevuste meeldivuse hinnanguks võtta ATSE ehk hinnang sellele, kumb kahest 

ekraanil esitatud tegevusest osalejale rohkem meeldib ja kuivõrd, siis ATSE keskmised skoorid 

oli statistiliselt oluliselt seotud üldmotoorsete toorskooridega, r = .191, p = .039 

(osakorrelatsiooni meetodil kontrollitud vanuse suhtes). See tähendab, et mida sagedamini ja 

kõrgema hinnangu andis osaleja kehaliselt aktiivsemale tegevusele, seda tõenäolisemalt oli 

tema liigutuslik osavus parem.  

Kuna nimetatud seose tugevus oli oluline, kuid siiski suhteliselt nõrk - peale vanuse 

suhtes korrigeerimist seletab ATSE ära vaid 2.5% üldmotoorse toorskoori variatiivsusest -, siis 

arvutasin ka üksikute pildipaaride hinnangute korrelatiivsed seosed üldmotoorse osavuse 

toorskooriga, tulemused on esitatud lisas 4. Valisin edasisse analüüsi nende pildipaaride 

hinnangud, mis olid vähemalt ühega kolmest üldmotoorse osavuse indikaatorist seotud 

statistiliselt oluliselt ehk suusatamine vs toolil istumine, reketiga mängimine vs õhupalli 

hoidmine ja põrandal mängimine vs tasakaalu hoidmine, liitsin nende kolme hinnangud kokku 

ja nimetasin saadud skoori ATSE-3. ATSE ja ATSE-3 seosed liigutusliku osavuse 

indikaatoritega on esitatud tabelis 6 (osakorrelatsiooni meetodil vanuse mõju korrigeerimiseks). 

ATSE-3 seoseid liigutusliku osavusega aitab selgitada see, kui jagada osalejad 

üldmotoorse osavuse alusel neljaks rühmaks. Üldmotoorse osavuse komposiitskoor jaotus 
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normaaljaotuslikult (M = 8.61, Med = 9.0, SD = 3.44, Min = 0.00, Max = 15.0) ning moodustasin 

neli rühma järgmiselt: väga madal osavus 0–6, madal osavus 7–8, kõrge osavus 9–10, väga 

kõrge osavus 11–15 punkti. Sellise jaotuse puhul ilmneb ühefaktorilises dispersioonanalüüsis 

osavuse oluline mõju ATSE-3 skoorile, F(1,3) = 3.16, p = .031. Iseloomulik on see, et väga 

madala osavuse rühma keskmine ATSE-3 skoor on negatiivne (M = -0.94, SD = 2.84), samas 

madala osavuse, kõrge osavuse ja väga kõrge osavuse rühmadel on ATSE-3 skoor positiivne 

(vastavalt M = 1.05, SD = 2.93, M = 0.50, SD = 2.63 ja M =1.00, SD = 2.81). Sellist seost 

kogemusliku hoiaku indikaatori ja liigutusliku osavuse vahel illustreerib joonis 8. 

 

Joonis 8. Kogemusliku hoiaku indikaatori ATSE-3 keskmiste skooride erinevused sõltuvalt 

üldmotoorsest osavusest.  

 

4.3.4. Kehalise aktiivsuse seosed kogemuslike hoiakutega kehaliselt aktiivsete 

tegevuste suhtes 

Viimaks, hindamaks, kas kogemuslikud hoiakud võiksid vahendada seost liigutusliku 

osavuse ja kehalise aktiivsuse vahel, hindasin kehalise aktiivsuse seoseid ATIS ja ATSE-3 

skooridega. Peale vanuse suhtes korrigeerimist ei olnud kumbki nendest kahest tunnusest 

statistiliselt oluliselt seotud mitte ühegi mõõduka ega tugeva kehalise aktiivsuse hulga 

näitajaga, korrelatsioonikordaja r varieerus vahemikus - .135 (p = .165) kuni .114 (p = .250). 

Kolmanda hüpoteesi kontrollimiseks sobiks viia läbi vahendusmudelite analüüs ja hinnata, kas 

või mil määral vahendavad hoiakud kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes seost liigutusliku 
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osavuse ja kehalise aktiivsuse vahel. Statistiliselt oluliste seoste puudumise tõttu nii 

liikumisoskuste ja kehalise aktiivsuse kui kehalise aktiivsuse ja nende kogemuslike hoiakute 

indikaatorite vahel, mis olid statistiliselt oluliselt seotud liikumisoskustega, ei olnud otstarbekas 

viia läbi vahendusmudelite sobivuste hindamist. 
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5. ARUTELU 

 

Minu magistritöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on seotud 

eelkooliealiste laste (48–71 elukuud) liikumisoskused kogemuslike hoiakutega kehaliselt 

aktiivsete tegevuste suhtes ehk kehaliselt aktiivsete tegevuste meeldivusega. Teiseks 

eesmärgiks oli hinnata koolieelikute liikumisoskuste seoseid kehalise aktiivsusega ja selgitada 

välja, kas liikumioskused ja kehaline aktiivsus on omavahel seotud kogemuslike hoiakute 

kaudu kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes. Uuringu teema on aktuaalne, kuna varane lapseiga 

on oluline periood hoiakute kujunemisel (Nicklaus, 2016; Rudman, 2004), mis omakorda 

ennustavad edasist kehalist aktiivsust (Montaño & Kasprzyk, 2008; Brand & Ekkekakis, 2018), 

ent eelkooliealiste laste hoiakuid kehaliselt aktiivsete ja mitteaktiivsete tegevuste kohta seni 

uuritud ei ole. 

Esimese hüpoteesina kontrollisin, kas MVPA on positiivses seoses liikumisoskustega 

eelkoolieas. Tulemustest nähtub, et MVPA ei ole statistiliselt oluliselt seotud mitte ühegi 

liikumisoskuse indikaatoriga. Vastupidiselt minu töö tulemustele on teised autorid leidnud 

seoseid eelkooliealiste laste kehalise aktiivsuse ja liikumisoskuste vahel. Williams et al. (2008) 

viisid läbi uuringu, mille käigus hindasid 3–4 aastaste laste liikumisoskuste seost kehalise 

aktiivsusega. Tulemused näitasid, et madalama põhiliikumisoskuste tasemega lapsed 

panustasid vähem aega mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsusega 

tegevusteks. Sama järelduseni jõudsid ka Tsuda et al. (2020), kes leidsid, et lapsed, kes 

saavutasid kõrgemad liikumisoskuste skoorid, veetsid rohkem aega mõõduka kuni tugeva 

intensiivsusega tegevuste juures võrreldes madalama skoori saanud lastega. Webster, Martin & 

Staiano (2019) leidsid oma uuringus, et eelkooliealiste laste liikumisoskuste tase oli positiivses 

seoses tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsusega, samas MVPA ja liikumisoskuste vahel 

statistiliselt olulist seost ei leitud. Foweather el al. (2015) uurisid seoseid eelkooliealiste laste 

liikumisoskuste ja kehalise aktiivsuse vahel tööpäevadel ja nädalavahetustel. Tulemustest 

nähtus, et nädalavahetusel mõõdetud MVPA näitajad olid positiivses seoses liikumisoskustega, 

kuid ei olnud seoses tööpäevade kehalise aktiivsusega. Need tulemused võivad viidata sellele, 

et tööpäevadel on laste liikumisvõimalused piiratud, kuna peale lasteaiapäeva pole enam aega 

vanematega liikuma minna. Need lapsed, kelle vanemad võimaldavad neil nädalavahetusel 

liikuda, võivad omandada paremad liikumisoskused. Minu töö tulemused näitavad, et lastel ei 

olnud tööpäevade ja nädalavahetuse kehalise aktiivsuse vahel märkimisväärseid erinevusi ning 

seetõttu ei ilmnenud tulemustes sellist seost, nagu Foweather et al. (2015) uuringus.  

Liigutusliku osavuse ja kehalise aktiivsuse vahel seoste mitteilmnemise võimalike 

põhjuste üle arutledes toon välja, et minu uuringus osalenud lapsed olid mõõdukalt või tugeva 
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intensiivsusega kehaliselt aktiivsed keskmiselt 47 minutit päevas. See viitab Eesti laste vähesele 

kehalisele aktiivsusele. Tervisele maksimaalse kasuliku toime saamiseks peaksid lapsed 

harrastama mõõduka kuni tugeva intensiivsusega liikumist vähemalt 60 minutit päevas (WHO, 

2020). Üks võimalik seletus on, et vähene kehaline aktiivsus ei toeta piisavalt liikumisoskuste 

arengut. Liikumisoskuste arengutrendis me näemegi pigem bioloogilise küpsemise märke, 

mitte spetsiifiliselt kehalise aktiivsuse käigus arenevaid või sihipäraselt arendatavaid 

liikumisoskusi. Saadud tulemuste üheks põhjuseks võib olla ka koroonaviiruse levik, mille tõttu 

ei olnud lastel võimalik käia lasteaias, mängutubades ja treeningutel (López-Bueno et al., 2021; 

Grao-Cruces et al., 2019; Pietrobelli et al., 2020). Sellest tulenevalt võisid kehaliselt 

vähemaktiivsed olla ka need lapsed, kel on heal tasemel liikumisoskused. Kuna kodusel 

keskkonnal on oluline osa lapse kehalise aktiivsuse soodustamisel (Østbye et a., 2013), siis võib 

põhjus olla ka selles, et kuigi laps oli liigutuslikult osav, ei loonud lapsevanem tingimusi, mis 

võimaldaksid lapsel olla kehaliselt aktiivne. Fuemmeler et al. (2011) uuringu tulemused 

näitasid, et lapsevanemate kehaliselt aktiivne eluviis mõjutab positiivselt ka lapse kehalist 

aktiivsust. Põhjus, miks antud töö tulemustes ei ilmnenud seost MVPA ja liikumisoskuste vahel 

võib seisneda selles, et lapse kehaline aktiivsus ei olnud piisavalt mitmekülgne. Minu uuringu 

tulemused näitavad, et vanuse kasvades paraneb oluliselt üldmotoorne koordinatsioon. 

Siinkohal on aga oluline rõhutada Gallahue & Ozmun (2006) uuringu tulemusi, mis tõid välja, 

et liikumisoskuste täiustamiseks ja vilumuse tekkimiseks on oluline neid oskusi järjepidevalt 

harjutada ning nende õppimisprotsessi vanusele vastavat metoodikat kasutades juhtida. Seda on 

oluline meeles pidada arvestades minu uuringu liikumisoskuste hindamise tulemusi, mis 

näitavad, et lastel on kehvad vahendi käsitlemise oskused (viskamine ja püüdmine). Sellest 

tulenevalt ei pruugi lapsed soovida ka edaspidi kasutada spordivahendeid. Paari aasta pärast 

võib avalduda pikaaegne seos praeguse madala liigutuslike oskuste taseme ja hilisema vähese 

kehalise aktiivsuse vahel. Ka kirjanduses on välja toodud, et lapsed, kellel ei ole piisavalt heal 

tasemel arenenud vahendi käsitlemise oskused, on mängudes ja spordis ebasoodsas olukorras 

(Clark & Metcalfe, 2002).  

Teiseks püstitasin hüpoteesi, et liikumisoskuste poolest osavamatel eelkooliealistel lastel 

on positiivsemad hoiakud kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes võrreldes liikumisoskuste 

poolest vähemosavate lastega. Hüpoteesi kontrollimiseks hindasin, kuivõrd on kolme hoiakute 

hindamise ülesandega antud hinnangud kehaliste tegevuste meeldivusele seotud liigutusliku 

osavusega. Ülesandes, kus lapsed hindasid kehaliste tegevuste meeldivust dihhotoomselt 

skaalal meeldib - ei meeldi, ilmnes, et suhteliselt suurema hulga meeldivate kehaliste tegevuste 

korral võrreldes meeldivate istuvate tegevuste hulgaga (ATIS/ITIS suhe) on lapsel tõenäoliselt 

ka paremad edasiliikumisoskused. Selline seos võib olla seotud tajutud kompetentsusega. 
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Täpsemalt, kui lapsel on heal tasemel oskused, mis aitavad tal jooksumängudes osaleda, siis 

tunneb ta end hulga liikumismängude juures osava ja kompetentsena, mis tekitab meeldiva 

tunde ning sellest tulenevalt hindab laps suhteliselt rohkemaid kehaliselt aktiivseid tegevusi 

meeldivateks. Ka varasemad uuringud on rõhutanud heal tasemel liigutuslike oskuste tähtsust. 

Suutmatus sooritada põhiliikumisoskusi toob laste vanuse kasvades kaasa piiratud võimalused 

kehaliseks tegevuseks (Webster, Martin & Staiano, 2019; Foweather et al., 2015) ja kehvemate 

oskustega lapsed võivad kehalistest tegevustest hoiduda tajudes, et pole küllalt head (Clark & 

Metcalfe, 2002). Lihtne dihhotoomne hindamine võimaldas lapsel väljendada ka seda, kui 

paljud istuvad tegevused talle meeldivad. Iseenesest ei ole selles midagi taunimisväärset, kui 

lapsele meeldib lugeda või puslet kokku panna. Tähelepanuväärne on aga see, et paremate 

edasiliikumisoskustega lastel oli just võrreldes meeldivate istuvate tegevuste hulgaga 

meeldivate liikuvate tegevuste hulk suhteliselt kõrgem.  

Järjestusskaalal pildiliste stiimulite alusel kehaliselt aktiivsetele, väheaktiivsetele ja 

istuvatele tegevustele antud hinnangute ülesande tulemustest ei ilmnenud seost tegevuste 

meeldivuse ja liigutusliku osavuse vahel. Küll aga ilmnes, et kahe kehalise tegevuse –

suusatamise ja pallimängu – meeldivuse alusel on võimalik ennustada suuremat MVPA-d. 

Võime tinglikult selle suusatamise ja pallimängu meeldivuse indikaatori nimetada 

liikumisrõõmu indeksiks. Edasised uuringud võiks anda vastused, miks just nende kahe 

liikumistegevuse meeldivus eristab suurema ja väiksema päevase aktiivse liikumise hulka. 

Esialgu võib oletada, et suusatamine kui enda spordivahendite abil lumel libistamise oskus ja 

pallimäng kui vahendi käsitlemise oskus on võrreldes mänguväljakul jooksmise või ronimisega 

veidi enam sihipärast harjutamist eeldavad tegevused ja on võimalik, et vanemad, kes pakuvad 

oma lastele suusatamise ja viskemängude võimalusi, pööravad üldiselt enam tähelepanu lapse 

liikumisvõimaluste loomisele, mis toob kaasa suurema kehalise aktiivsuse. Miks teiste 

komplekssete tegevuste, näiteks reketimängu või hüppenööriga hüppamise meeldivus kehalise 

aktiivsusega süstemaatiliselt seotud ei olnud, vajab samuti edasist uurimist. On võimalik (mõne 

osalenud lapsevanema kommentaaride põhjal) oletada, et paljud vanemad ei oska tähelepanu 

pöörata selliste suhteliselt komplekssete vahendite käsitlemise oskuste arendamise vajadusele 

juba 4- ja 5-aastastel lastel. Üheks näiteks lapsevanema teadlikkuse ja leidlikkuse ning lapse 

palliviske oskuse kohta oli osaleja, kes eristus visketabavuse osas enamikust lastest. Kui uurija 

lapsevanemale tagasisidet andes sellele tähelepanu juhtis, avaldas vanem, et kodus lastakse 

lapsel viskamist harjutada mänguasju koristades neid kasti loopides ja pesu pesukorvi visates.  

Teisest küljest ennustab suuremat aktiivse liikumise aega kolme istuva tegevuse väiksem 

meeldivus, mille võime tinglikult ka istumisrõõmu indeksiks nimetada. Lapsed, kes hindasid 

meeldivamaks kiikhobusel kiikumist ning põrandal pikutamist ja mängimist, paistsid silma 
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vähema aktiivsetes tegevustes veedetud ajaga. Oluline on, et liikumisrõõmu ja istumisrõõmu 

indeksite alusel saab MVPA-d statistiliselt usaldusväärselt prognoosida. Need tulemused on 

kooskõlas Barnett et al. (2009) uuringuga, milles leiti, et laste liigutuslik osavus ja tajutud 

kompetentsus avaldasid vastastikku mõju kehalisele aktiivsusele ja füüsilisele vormile. Koos 

suurenenud tajutud kompetentsusega suurenes ka laste kehaline aktiivsus. Siinsete tulemuste 

põhjal saame arvata, et psühholoogilise põhivajaduse - kompetentsuse tajumisega - seotud 

meeldivad tunded võimaldavad ennustada seda, kui aktiivne laps kehaliselt on.  

Kompleksses dihhotoomses tegevuste meeldivuse hindamise ülesandes antud hinnangud 

kehaliste ja istuvate tegevuste suhtelisele meeldivusele näitasid, et mida sagedamini ja kõrgema 

hinnangu andis osaleja kehaliselt aktiivsemale tegevusele, seda tõenäolisemalt oli tema 

liigutuslik osavus parem. Kolme spetsiifilise tegevuse võrdluspaari hinnangud lubasid 

selgemalt tõmmata joone väga madalate liikumisoskuste ja madala kuni väga kõrgete 

liikumisoskustega laste vahele. Nimelt, jagades osalejad üldmotoorse osavuse alusel neljaks 

rühmaks, ilmnes, et väga madala osavuse rühma ATSE-3 skoor on negatiivne, mis tähendab, et 

väga madala üldmotoorse osavusega lapsed eelistavad tõenäolisemalt vähemliikuvat tegevust 

kehaliselt aktiivsemale tegevusele. Täpsemalt, madalaima üldmotoorse osavusega lapsed 

eelistavad tõenäoliselt toolil istumist suusatamisele, õhupalliga mängimist reketimängu 

mängimisele ja/või põrandal mängimist tasakaalu hoidmisele. Sarnaselt nendele tulemustele 

tõid Williams et al. (2008) oma uuringus välja, et madalama põhiliikumisoskuste tasemega 

lapsed panustasid vähem aega mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsusega 

tegevusteks. Seega soovides suurendada laste kehalist aktiivsust, on eriti oluline pöörata 

tähelepanu põhiliikumioskuste arendamisele, kuna liikumisoskuste arengu mahajäämus võib 

kaasa tuua ebakompetentsuse tajumise kehalistes tegevustes ja laps võib olla vähem aktiivne 

(Stodden et al., 2008; Tsuda et al., 2020).  

Kolmanda hüpoteesina olin varasemate uuringute põhjal püstitanud hüpoteesi, et 

kogemuslikud hoiakud kehaliselt aktiivsete tegevuste suhtes vahendavad seost liigutusliku 

osavuse ja kehalise aktiivsuse vahel. Esimese hüpoteesi kontrollimisel aga ilmnes, et liigutuslik 

osavus ei olnud siinses uuringus süstemaatiliselt seotud kehalise aktiivsusega. Kuna teise 

hüpoteesi kontrollimine näitas, et liigutusliku osavusega seotud hoiakute esilekutsumiseks 

sobivad pigem tegevuste meeldivuse dihhotoomset hindamist nõudvad ülesanded ja kehalise 

aktiivsusega seostuvad tegevuste meeldivusele järjestusskaalal antud absoluutsed hinnangud, 

siis kirjeldatud hoiakute hindamise protseduuridega ei olnud hüpoteesi kontrollimine enam 

sisukas - olulisi otseseid seoseid, mis selgitaksid hoiakute vahendavat rolli liigutusliku osavuse 

ja kehalise aktiivsuse vahel ei ilmnenud 
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Mis võis põhjustada erinevate ülesande paradigmade erineva võime kutsuda esile 

vaadeldava käitumisega seotud hoiakuid? Siinsete tulemuste põhjal võib oletada, et lihtne 

dihhotoomne ülesanne võimaldas avaldada hulga istuvate tegevuste meeldivust. Kui esitada 

küsimus, kas meeldib kleepse värviraamatusse kleepida või puselt kokku panna, siis nende 

tegevuste meeldivus ei pea tingimata väljendama istumise meeldivust, vaid seda, et tegemist on 

huvitava või põneva tegevusega, mis samuti lubab lapsel ennast kompetentsena tunda. Seetõttu 

ei pruugi ATIS/ITIS suhe olla kuigi tundlik spetsiifiliselt kehaliste tegevuste ja istuvate 

tegevuste meeldivuse eristamiseks ning meeldivuse hinnangus võib avalduda mittespetsiifiline 

kehalise kompetentsuse tajust saadav meeldiv kogemus, vaid üldisemalt mängudega hakkama 

saamisest tulenev meeldiv kogemus. Suurema valimi uuringud, mis võimaldaksid läbi viia 

lihtsa dihhotoomse hindamise ülesande hinnangute faktoranalüüsi, võiks aidata mõista, kas ehk 

siiski ilmutavad ennast mingid spetsiifilisemad aktiivsete tegevuste komplektid, mille 

meeldimine on iseloomulik suurema kehalise aktiivsuse või kõrgemal tasemel 

liikumisoskustega lastele. Kompleksne dihhotoomne hindamine aga pani lapse valiku ette, kus 

laps oli sunnitud otsustama, kas talle meeldib pigem aktiivsem või väheaktiivsem tegevus ja 

kuivõrd. Selline ülesande püstitus näib olevat tundlikum väga madala liigutusliku osavusega 

laste eristamisel. Edasised uuringud võiksid selle kognitiivselt kompleksse ülesande võimet 

peegeldada väikeste laste hoiakuid, kindlasti laiendada. Viimaks, järjestusskaalal igale 

tegevusele meeldivusele hinnangut andes adresseerime midagi, mis on selgelt seotud just 

kehalise aktiivsuse, aga mitte osavusega. On raske põhjendust leida, mis sellise kitsendatud 

tulemuse tingib.Selle ülesande paradigma edasine psühhomeetriline analüüs suuremas valimis 

võib vast ilmnenud komplekssele seoste mustrile valgust heita. Samuti võib selgus ilmneda 

kõikide kasutatud hoiakute indikaatoreid longituudsel uurimisel liigutusliku osavuse arengu ja 

kehalise aktiivsuse hulga kontekstis.   

Minu magistritöö kõige olulisemaks tugevuseks on uuringus osalenud laste vanus. Seda 

seetõttu, et vanematest populatsioonidest on teada, et kehalise aktiivsusega seotud hoiakud 

ennustavad ka edasist kehalist aktiivsust, ent eelkooliealiste laste hoiakuid kehaliselt aktiivsete 

ja mitteaktiivsete tegevuste kohta seni uuritud ei ole. Töö tugevuseks võib pidada ka kehalise 

aktiivsuse objektiivset mõõtmist aktseleromeetriga, kuna see on palju usaldusväärsem kui 

küsimustike kasutamine. Eelkooliealised lapsed ei ole suutelised oma tegevusi raporteerima ja 

seetõttu on enam levinud meetodiks koolieelikute kehalise aktiivsuse mõõtmisel lapsevanemate 

poolt täidetavad küsimustikud. Lapsevanemad võivad küll hinnata oma lapse üldist kehalist 

aktiivsust küllaltki adekvaatselt aga nad ei suuda määrata täpset aega, mida laps veedab 

erinevatel kehalise aktiivsuse intensiivsuse tasemetel (Small et al., 2013). Liigutuslike oskuste 

hindamiseks kasutatud standardiseeritud DEMOST-PRE-Est© test sobib väga hästi 
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eelkooliealistele lastele, kuna test võtab vähe aega (15 minutit) ja on koostatud lapse vanust 

silmas pidades. Testi tegi lapse jaoks kaasahaaravaks see, et liikumisülesanded esitati 

muinasjutu vormis, mis juhendab last ülesannet sooritades muinasjututegelast tema seiklustes 

abistama. (Bersina, 2020; Kambas & Venetsanou, 2014). 

Töö limiteeringuna toon välja valimi väiksuse. Algselt planeeriti valimi suuruseks 300 

last. Koroonaviiruse piirangutest tingituna ei olnud sellise hulga andmete kogumine võimalik. 

Suurem valim oleks võimaldanud hoiakute hindamise ülesannete faktoranalüüsi ja koondada 

kovarieerivaid stiimuleid tunnustesse, mis oleks võibolla andnud selgemaid seoste mustreid nii 

liikumisoskuste arengu kui ka kehalise aktiivsuse kohta. Samuti oleks suurem valim 

võimaldanud kontrollida keerukamate vahendusmudelite sobitumist andmetele – iga järgneva 

tunnuse lisamine mudelisse eeldab suuremat valimit. Siiski on tegemist unikaalse uuringuga, 

milles ilmnenud kehaliste tegevuste kogemuslike hoiakute indikaatorid julgustavad 

tervisekäitumise varase arengu mustreid edasi uurima.  

  



38 

 

6. JÄRELDUSED 

 

Magistritöö tulemustest saab järeldada: 

 

1. Mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsuse määr on prognoositav kahe 

kehaliselt aktiivse tegevuse meeldivuse ja kolme istuva tegevuse meeldivuse alusel. 

2. Uuritud valimis ei ilmnenud märkimisväärset seost liigutusliku osavuse ja kehalise 

aktiivsuse määra vahel. 

3. Paremad edasiliikumisoskused on seotud suhteliselt suurema hulga kehaliselt aktiivsete 

tegevuste meeldivusega võrreldes meeldivate istuvate tegevuste hulgaga. 

4. Väga madala liikumisoskuste tasemega lapsed eelistavad enam istuvaid tegevusi.  
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Lisa 1. Tegevusstiimulite kokkuleppelised nimetused 

 

1. Jalutamine  

2. Toolil istumine  

3. Kiikhobusel kiikumine  

4. Hularõngaga mäng  

5. Seebimullidega mäng  

6. Mäng õhupalliga  

7. Tasakaalu hoidmine  

8. Vannis  

9. Kõndimine  

10. Jooksmine  

11. Suusatamine  

12. Jalgrattaga sõitmine  

13. Hüppenööriga hüppamine  

14. Pallivise  

15. Sulgpalli mängimine  

16. Tõukerattal sõitmine  

17. Ujumine  

18. Telefonis olemine  

19. Lamamine  

20. Lugemine  

21. TV vaatamine  

22. Tegevus laua taga  

23. Joonistamine  

24. Pillimäng  

25. Põrandal mängimine  
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Lisa 2. Kehaliste tegevuste suhtelise meeldivuse hindamise ülesande pildiliste stiimulite 

paarid 

 

1. Harjutuskord: sööb jäätist vs magab 

2. Telefonis vs jalutab 

3. Pikutab vs jalutab  

4. Loeb vs istub toolil  

5. TV vaatamine vs kiikhobusel  

6. Laua taga vs hularõngaga  

7. Kõhuli maas vs seebimulliga  

8. Pilliga vs õhupalliga  

9. Mängib maas vs hoiab tasakaalu  

10. Jalutab vs kõnnib  

11. Jalutab vs jookseb  

12. Istub toolil vs suusatab 

13. Kiikhobusel vs jalgrattal  

14. Hularõngaga vs hüppenööriga  

15. Seebimulliga vs palliga  

16. Õhupalliga vs reketiga  

17. Hoiab tasakaalu vs tõukerattaga  

18. Vannis vs ujub  

19. Telefonis vs kõnnib  

20. Pikutab vs jookseb  

21. Loeb vs suusatab  

22. TV vaatamine vs jalgrattal  

23. Laua taga vs hüppenööroga  

24. Kõhuli maas vs palliga  

25. Pilliga vs reketiga  

26. Mängib maas vs tõukerattaga  
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Lisa 3. Korrelatiivsed seosed vanuse ja DEMOST-PRE-Est© alltestide skooride ja komposiitskooride vahel 

 

  Vanus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vis-

Mot 

KMI  -.087           

Ülakehajõud    .540           

Koputamine (1) 
   

.241** 
—          

Hüppamine (2) .494 .169 —         

Kandmine (3) 
- 

.258** 
-.048 -.430 —        

Varvaskand (4) .339 .120 .338  -.196* —       

Ülepea (5) .207* -.211*  .211*  -.158 .135 —      

Korjamine (6) .350   .206* .341 
 -

.282** 

   

.278** 
  .237** —     

Astumine (7)   -.008 .054 .013  -.158 .158 .108 .115 —    

Püüdmine (8) .390 -.002 .480  -.335 .304 .412 .361 .123 —   

Seisteshüpe (9) .299 .047 .525 -.258** .214* 
   

.275** 
.143 .155 .414 —  

Visuaal-Motoorne .411  .812 .359  -.209* 
   

.270** 
.144 .710 .116 .319 .174 — 

Üldmotoorne  .479 .131 .795  -.643 .669  .317 .391 
   

.247** 
.552 .633 .381 

Esitatud on Spearmani korrelatsioonikordajad, rasvases trükis p < .001, ** p < .01, * p < .05; kandmise ülesandes iseloomustab madalam väärtus (sekundid) kiiremat 

e. paremat sooritust.  
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Lisa 4. Korrelatiivsed seosed üksikute pildipaaride ja üldmotoorse toorskoori ning 

üldmotoorse komposiitskoori vahel 

 

Pildiliste stiimulite paar Üldmotoorne 

toorskoor 

Üldmotoorne 

komp-skoor 

Edasil. 

komp-skoor 

Kõndimine vs jalutamine   .006   - .014 - .028 

Jooksmine vs jalutamine   .169     .110    .084 

Suusatamine vs toolil istumine   .189     .163   .169 

Rattaga sõitmine vs kiikhobusel kiikumine    .170     .166   .187 

Hüppenööriga hüppamine vs hularõngaga   .040   - .019 - .012 

Palli viskamine vs seebimulli puhumine   .097     .128    .175 

Reketiga mängimine vs õhupalli hoidmine    .194     .151   .144 

Tõukerattaga sõitmine tasakaalu hoidmine   .039     .041 - .028 

Ujumine vs vannis mängimine   .036     .049    .063 

Jalutamine vs telefoniga tegelemine - .086   - .066 - .088 

Jalutamine vs maas pikutamine   .093     .124   .098 

Lugemine vs toolil istumine - .064   - .110 - .062 

TV vaatamine vs kiikhobusel kiikumine    .007   - .040 - .037 

Laua taga tegevus vs hularõngaga   .152     .148    .157 

Maas joonistamine vs seebimulli puhumine   .034      .084    .086 

Pilli mängimine vs õhupalliga mängimine   .031      .068    .039 

Põrandal mäng vs tasakaalu hoidmine    .186       .181    .199 

Telefoniga tegelemine vs kõndimine   .068      .065    .032 

Pikutamine vs jooksmine   .090     .053     .100 

Lugemine vs suusatamine   .030     .010    .045 

TV vaatamine vs rattaga sõitmine   .119     .121    .162 

Laua taga tegevus vs hüppenööriga    .010   - .011    .075 

Maas joonistamine vs palli viskamine - .020  - .097  - .105 

Pilli mängimine vs reketiga mängimine   .131    .145     .053 

Põrandal mäng vs tõukerattaga sõitmine - .051    .008     .008 

Esitatud on Pearsoni korrelatsioonikordajad; rasvases trükis p < .05. 
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Lisa 5. DEMOST-PRE-Est© alltestide kategoriseeritud skooride jaotus 
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