
Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile 279

Aktiivtöö. Ommm!

Teema: stressi ja ärevusega toimetulek.
Alateema: ärevuse regulatsioon, kehaline ja vaimne lõõgastumine, vastupanu ärevusele.

Õpitulemused. Õpilane:
 • selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid*;
 • kirjeldab stressiga toimetuleku viise ning eristab tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest, teab 

abi ja toetuse võimalusi*;
 • määratleb ärevust tekitavaid olukordi igapäevaelus ja kirjeldab erinevaid võtteid ärevusega 

toimetulekul.

Vajalikud materjalid. Väikesed paberid, töölehed.

Taust. Toimetulek stressi ja ärevusega on üks enesekohastest oskustest, mis aitab reguleerida 
emotsionaalset tasakaalu. Üheks sagedaseks põhjuseks, miks tarvitatakse alkoholi ja teisi 
uimasteid, on soov alandada stressitaset ja vähendada ärevust. Õpetajal on võimalus õpetada 
noortele tulema eneseregulatsiooni abil toime stressi ja ärevusega ning seeläbi vähendada riski 
uimasteid tarvitada.

Tunni sissejuhatus. Jagage õpilastele väikesed kleeppaberid. Kirjutage tahvlile sõna ÄREVUS 
(hirmu- või ohutunne, millel võib olla või mitte olla reaalne põhjus). Paluge õpilastel mõelda, millistes 
olukordades nad oma igapäevaelus ärevust tunnevad. Kas see sõna seostub nende jaoks peamiselt kooli, 
kodu, treeningute, sõprade või millegi muuga? Paluge kirjutada kõige enam ärevusega seostuv sõna (nt 
kool) paberile ja korjake paberid kokku. Kleepige ise või paluge õpilastel kleepida need kleeppaberid 
suurele paberile, tahvlile või seinale. Tehniliste vahendite olemasolul võite moodustada ka sõnapilve (nt 
kasutades programmi www.wordle.net). 

Analüüsige tulemusi ja selgitage, et ärevusega võime me kõik kokku puutuda (koolis, kodus jm). Küsige, 
kuidas ärevus meid mõjutada võib. Mõnikord võib ärevus olla häiriv ja raskendada meie mõtlemist, 
suhtlemist, käitumist jms. Seetõttu on oluline teada, millised olukorrad võivad tekitada ärevust ja kuidas 
selle tundega toime tulla. Oskusi ärevusega toime tulla on võimalik õppida ja iseseisvalt harjutada. See 
on oskus nagu iga teinegi ja seepärast on hea seda eelnevalt harjutada, et sellest vajalikus olukorras 
tuge oleks.

Põhitegevused

1. Jagage õpilastele individuaalseks tööks töölehed. Paluge täita kaks esimest ülesannet, mõeldes ja 
kirja pannes need olukorrad, mis võivad tekitada ärevust kodus, koolis ja suhtlemisel sõpradega. 
Paluge hinnata, kas kirjapandud olukordades on ärevuse tase madal, keskmine või kõrge. 
Seejärel kirjutage tahvlile märksõnad kool, kodu, suhtlemine tuttavate ja sõpradega ja paluge 
noortel nimetada olukordi, mida nad kirja panid. Proovige saada iga märksõna alla 4–5 näidet. 
Seejärel küsige, millistes olukordades tuntakse ärevust kõige sagedamini (kontrolltöö, eksamid, 
tundmatud olukorrad, esinemised, võistlused, palve/kutse esitamine). Rõhutage, et ärevus on 
meie elu loomulik osa, see tekib olukordades, mis on meie jaoks võõrad, võistluslikud, väljakutseid 
esitavad – ärevus on normaalne emotsionaalne ja füsioloogiline reaktsioon tajutud ohule. See 
tunne pole tavaliselt meeldiv, kuid on loomulik ja seda saab leevendada.
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2. Tutvustage õpilastele erinevaid ärevusega toimetuleku meetodeid. Tuletage meelde, et mõnda 
neist on juba varem õpitud ja nüüd on võimalik neid uuesti harjutada. Harjutage koos. Soovitav 
on õpilased panna istuma ringi, nägudega väljapoole või paluda soovi korral toetada pea lauale 
käte peale, et nad üksteist harjutuste käigus vähem näeksid ja saaksid paremini keskenduda. 
Olge valmis, et osadel õpilasel on raske harjutusega kaasa tulla.

* Lõõgastumine. Selgitage, et järgmise harjutuse põhimõte seisneb selles, et pole võimalik olla 
üheaegselt pinges ja lõdvestunud. Kui lihased on lõõgastunud, väheneb ka vaimne pinge. Paluge 
õpilastel võtta toolil mugav asend, sulgeda silmad, võimalusel mahendage klassiruumis valgust. 
Seejärel alustage jalataldadest nende pingutamise ja lõdvestamisega ja liikuge ülespoole, paludes 
noortel pingutada ja lõõgastada järjest kõiki lihasgruppe, sealhulgas näolihaseid. Pingutust tuleks 
hoida lihasgrupis 7–10 sekundit, seda tunnetada, seejärel lõdvestada lihaseid 10–15 sekundit, 
seda samuti selgelt tunnetada püüdes. Tehke harjutus õpilastega koos läbi.

* Sügav hingamine. Sügav sissehingamine läbi nina nii, et liigub ainult diafragma, õlad on 
paigal. Hingake järgmises rütmis: lugege sissehingamise ajal ühest neljani, hoidke hinge kinni ja 
lugege ühest neljani, hingake välja, lugedes ühest neljani. Lugemine toimub aeglaselt ja rahulikult. 
Korrake sellist hingamist mitu korda.

* Positiivne mõtlemine. Kui leiad end mõtlemast negatiivseid mõtteid, ütle endale selgelt: 
Stopp! Püüa keskenduda millelegi positiivsele. Näiteks pead esinema koolipere ees. Negatiivne 
mõte: „Kindlasti läheb mul segi ja see kõik kukub nõmedalt välja ja teen ennast lolliks. Pole mingit 
mõtet esinema minna.“ Positiivne mõte: „Kõik võivad eksida, mina võin ka. Paljud ei julge esinema 
minna, mina julgen. Ja kui lähebki sassi, siis pole see maailma lõpp, pigem teeb see kõigile nalja. 
Aga vähemalt ma üritan anda endast parima.“ Tooge veel ise ja paluge õpilastel tuua näiteid, 
kuidas muuta negatiivne mõtlemine positiivseks.

* Harjutamine. Kes ei teaks, et harjutamine teeb meistriks. Seda teavad hästi näitlejad, lauljad, 
sportlased. Ilma harjutamata ei saagi loota head tulemust. Kui tunned ennast mingis olukorras 
ebakindlalt, siis harjuta! Harjuta kontrolltööks, esinemiseks, kontakti loomiseks teiste inimestega. 
Kui olukord, mis tekitab ärevust, on seotud mingi sooritusega, siis on abiks teadmine, et seda 
saab harjutada. Tooge ise või küsige õpilastelt näiteid olukordadest, kus harjutamine on andnud 
enesekindluse ja vähendanud ärevust.

* Vaimne treening. Kujuta end ette kellegi teisena, näit muusiku, poliitiku, filmitähena ärevust 
tekitavas olukorras. Mõtle, mida sinu kangelane teeks või ütleks. Harjuta mõtetes teises rollis 
olles, mida öelda, kuidas käituda jne. Korda seda niikaua, kuni tunned ennast enesekindlalt. 
Andke õpilastele ette olukord (nt poes ebakvaliteetse kauba ümber vahetamine), kus nad võtavad 
erinevaid rolle.

3. Paluge täita töölehe kolmas ülesanne. Julgustage õpilasi tutvustatud meetodeid iseseisvalt 
kodus harjutama. Võite soovitada sobilikku kirjandust iseseisvaks lugemiseks ja uute meetodite 
õppimiseks. Selgitage, et enesejuhtimise oskused aitavad keerukates ja pingelistes olukordades 
paremini toime tulla.

Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et ärevusega toimetulekuks on võimalik õppida mitmeid 
meetodeid, valides ja harjutades just neid, mis endale meeldivad. Pole olemas ühte õiget viisi 
rahuneda, igaüks peab leidma endale sobivaima. Eneseregulatsiooni oskuste valdamine aitab 
maandada liigset pinget.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks kehalise kasvatuse (lihasgruppide pingutamine, 
lõõgastamine, venitamine), muusikaõpetuse (rahustav muusika), kunstiõpetuse (enda loov väljendamine) 
ja eesti keelega (rollimängud).
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Tööleht

Ülesanne 1. Kirjuta tabelitesse (kooli, kodu ning tuttavate ja sõpradega suhtlemine) kaks 
võimalikku olukorda, kus võib tekkida ärevus. 

Ülesanne 2. Anna hinnang, kas sellises olukorras on ärevuse tase madal, keskmine või 
kõrge.

Ülesanne 3. Vali, milline meetod sobiks ärevuse vähendamiseks.

Kool

Olukord Ärevuse tase Ärevuse vähendamine

1.

2.

Kodu

Olukord Ärevuse tase Ärevuse vähendamine

1.

2.

Tuttavate ja sõpradega suhtlemine

Olukord Ärevuse tase Ärevuse vähendamine

1.

2.
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