
Rahuhetked
Vali siit kaart ja vii läbi tegevus, et leida

tasakaal ja rahul! 



Kujuta ette, et sa oled väike lilleseeme.
Oled sattunud sooja kevadmulda ja päike
paistab su peale. Sa hakkad kasvama ja
kasvama, kuni puhked õide! Naudi oma
õitsemist mõnusa päikese ja õrna tuule
käes.  

Kasvav lill



 Kõhuhingamine
Pane käed õrnalt kõhule (nabast  natuke 
kõrgemale) ning hinga aeglaselt sisse. 
Sisse hingates peaks
sinu kõht minema suuremaks. Hinga 
hästi aeglaselt välja ja tunne, kuidas käsi 
liigub koos kõhuga sisse poole tagasi. 
Harjuta seda 5 korda! 



 Lõvihingamine
Hinga nagu lõvi. Selleks hinga nina kaudu
hästi tugevalt sisse ja tee suu hästi lahti.
Aja keel suust välja ja hinga tugevalt välja.

Harjuta seda 5 korda! 



Mesimummi hingamine
Hinga nina kaudu sisse ja  rahulikult välja.
Välja hingates hoia suu kinni ja tee
mmmmm nagu sumisev mesimumm.

Harjuta seda 5 korda! 



Õpetaja annab sulle rosina. Ära seda enne
suhu pane, kui selleks on õige aeg. Söö
seda rosinat järgneva minuti jooksul. Söö 
 nii, et tunnetad seda kogu kehaga. 
Rulli seda sõrmede vahel, nuusuta,
tunneta keelel krobelisust, lutsuta,
hammusta, tunneta maitset jne... Tee seda
kõike hästi rahulikult. 

Kohaloleku rosin



 Pane käed vastu seina. Suru rahulikult,
aga tugevalt nii palju kui jõuad 5 sekundi
vältel. 
Lõdvesta ja korda tegevust!

 Seinasurumine



Puhu hästi vaikselt nagu õrn tuuleiil. Nüüd
puhu nii, et oleks natuke juba kuulda.
Nüüd on juba  torm puhkenud - puhu nii
kõvasti kui suudad!

 Tuul



Suru oma peopesad rinna kõrgusel
tugevalt kokku 5 sekundi vältel ning lase 
 uuesti lõdvaks.
Lõdvesta ja korda tegevust!

 Peopesade surumine



Pane oma silmad kinni ja käed ümber
ülakeha risti-kallista ennast.Võid vahepeal
kallistada tugevamalt ja siis jälle õrnemalt.
Tunne, kuidas oled hoitud ja armastatud.
Hinga samal ajal rahulikult sisse ja välja.  

Iseenda kallistamine



Seisa jalad õlgade laiuselt ning varbad
suunatud välja poole. Hoia käed keha
kõrval ning tõsta seejärel käed sirgelt üles
peopesad suunaga sisse poole. 
Hoia õlad lõdvestunud ja mitte pinges. Hoia
seda asendit 1-2 minutit koguaeg rahulikult
hingates.

Mäepoos



Seisa näoga akna poole, vaata rahulikult
välja. Jälgi, kuidas puude oksad liiguvad
tuules. Jälgi tähelepanelikult lehti, kas näed
neid liikumas? Kas puu otsas on mõni lind.
Vaatle loodust hästi hoolega, mida sa
märkad? Püüa märgata iga detaili. 

Looduse vaatlemine



Seisa näoga akna poole, vaata rahulikult
välja. Kas taevas on pilvi? Kas sa näed
mõnda huvitava kujuga pilve? Uuri seda
hoolega ja püüa meelde jätta selle kuju. 

Pilvede vaatlemine



Sule silmad ja võta mõttes õhupall. Mõtle
mis värvi see on? Hakka seda järjest
ühtlaste hingamistega täis puhuma. Kui see
on piisavalt suur, kujuta ette, kuidas seod
selle nööriga kinni ja lased lendu. Vaata,
kuhu see lendab.

Õhupalli puhumine 



Kujuta ette, et sa oled mõnus suvine
merelaine. Meri on hästi vaikne. Tee käega
vaikselt laine loksumist, äkki tuli tugevam 
 tuueleiil. Sinu laine hakkab ka hoogu
võtma.  Las su käsi liigub kõrgele ja siis alla,
lõpuks torm vaibub. Laine loksub vaikselt
jälle. 

Merelaine



Hinga nina kaudu sisse loendades rahulikult
neljani.
Loenda samamoodi rahulikult neljani ja hoia
hinge kinni.
Hinga rahulikult neljani loendades nina kaudu
välja.
Hoia hinge kinni ja loenda jällegi neljani.
Kujuta ette, et iga tegevus on nagu üks ruudu
külg. 
*NB! Alguses võib teha ka nt kolmeni loendamisega. 

 Ruuduhingamine



Rahukaartide kasutamise eesmärk ja juhend

Rahukaardid on hea metoodiline materjal, millega õpetaja saab aidata õpilastel sisemiselt rahuneda
ning leida rahu tagasi klassiruumis. Tegevuse käigus toimub oma emotsioonide, tunnete teadvustamine
ja regulatsioon. Kaardid sobivad kasutamiseks nii ennetava materjalina kui ka olukorras, kus tunnirahu
on kadunud. 

Komplektis on 15 kaarti. Igal kaardil on leitav kolm osa ehk nimi, selgitus ja illustreeriv pilt. Õpilasel on
võimalik võtta loosiga või järjest sobiv tegevuskaart. Rahukaardid aitavad lapsel õppida sisemiselt
rahunema ja kui antud tehnikad sobivad lapsele ja toetavad teda, saab ta neid soovi korral väljaspool
tunde iseseisvalt kasutada.

Materjali loomisel on tuginetud laste jooga, meditatsiooni, hingamistehnikate ja teistele sarnastele
praktikatele.

Pildid on PDF - formaadis ja lihtsasti prinditavad.


