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TANTSULINE LIIKUMINE  
I KOOLIASTE  
Tundide arv 35 tundi õppeaastas 
 

 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
 
1.1 Eesmärgid:  
Õpilane: 
* mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele  
* soovib olla terve ja rühikas 
* täidab elementaarsemaid viisakusreegleid 
*õpib tundma tantsude kultuurilist päritolu ja tausta 
* harjutab aktiivselt tantsutundises; oskab iseseisvalt ja koos kaaslastega 
   ohutult mängida tantsu-,laulumänge; tahab õppida uusi liikumisviise  
* tunneb liikumisest rõõmu 
* suudab anda hinnangu oma sooritusele ja oskab hinnata ka kaasõpilase sooritus; 
*suudab sooritada lihtsamaid koordinatsiooni harjutusi 
*oskab liikuda ruumis üksi kui ka koos paarilisega 
*tunneb huvi Eestis toimuvate tantsuürituste ja ka etenduste kohta. 
*mõistab tantsu erinevaid külgi( sport, kultuur, kunst, meelelahutus) 
On omandanud põhilised viisakusreeglid 

  
 

1.2. Ülesanded: 
1) organiseeritud praktiline harjutamine tundides;  
*arendada laste üldisi kehalisi võimeid: osavust, koordinatsiooni, reageerimisvõimet 
*õpetada liikumist muusika taustal kui ka erinevate rütmide taustal 
2) oma tegevuse/soorituse kommenteerimine ning kaaslase tegevuse kirjeldamine; 
*kujundada uusi liigutusoskusi ja õpetada lapsi kontrollima oma rühti, kehaasendeid, õpitud 
sammude õigsust.  
3) Sammude ja figuuride sooritamine; oma arengu mõistmine ja kommenteerimine 
*loovuse ja tahteomaduste arendamine. 
 
 
2  LÄBIVAD TEEMAD 
„Kultuuriline identiteet“  - Õpib tundma erinevate riikide liikumiskultuuri ja saab aru ka oma 
riigi kultuurilisest taustast.  
„Väärtused ja kõlblus“ – Lisaks ausa mängu põhimõtetele õpib käitumist ja viisakusreegleid. 
Kuidas käituda oma klassikaaslaste ja ka tantsupartneriga.  
„Teabekeskkond“- Õpilane peab otsima informatsiooini erinevatest teabeallikatest, et 
koostada referaat.  

 
3   AINESISU KLASSIDE KAUPA 
3.1.ÕPPESISU 1. KLASSIS. 
 

3.1.1.Eesti traditsioonilised laulu- ja ringmängud 
„Kes aias“ 
„Texase roos“ 
„Kaks sammu sissepoole“ 
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3.1.2.Kergemad koordinatsiooniharjutused vastavalt muusikale 
Kükidisko 
Kivikujudisko 
 
3.1.3.Seltskonnatansude(aeglane valss, samba, cha-cha-cha, ruut rumba, jive) 
põhiliikumised 
 
3.1.4. Lihtsamad tantsuvõtted 
Üksinda(käed puusal, kõrval jne) 
Paaris 
Kehahoiaku parandamine seoses tantsuvõtetega 
 
3.1.5 Rütmiharjutused 
Kombineeritud plaksud( käte, põlve) 
Marss 
 

     3.1.6.Tantsukultuur 
     Kuidas käituda põrandal nii ise kui ka paarilisega 
     Valmistumine Kevadballiks ehk siis selgitus kuidas käituda esinemise hetkel 

 
 

3.2.ÕPPESISU 2. KLASSIS 
 
     3.2.1.Eesti rahvatantsud ja ringmängud koos paarilise vahetusega 
     Kaera-jaan 
     Tants ringis  
     Kivikasukas 
     Kevadel 
 
     3.2.2Seltskonnatantsud 
     Aeglane valss- põhiliikumine paremale pöördumisega 
     Fokstrott – põhiliikumine 
     Viinivalss- põhisammud pöördumisega 
     Samba- whisk 
     Cha-cha-cha- tütarlaste soolopööre 
     Ruut rumba- tütarlaste soolopööre 3ndal põhisammul 
     Jive- kohavahetus 
 
    3.2.3. Tantsulised liikumised ruumis, suunamuutused, erinevad tasandid,         
loovliikumine 
    Erinevad liikumised ja ülesaded muusika saatel 
 
    3.2.4.Tantsukultuur 
    Kuidas käituda põrandal nii ise kui ka paarilisega 
    Valmistumine Kevadballiks ehk siis selgitus kuidas käituda esinemise hetkel 
 
   3.2.5.Rütmiharjutused 
   Kasutades erinevaid kehapille kui ka abivahendeid(käed, põlved, nipsud) 
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   3.2.6.Rühile ja kehahoiakule mõeldud harjutused ülesanded 
 
 
3.3.ÕPPESISU 3.KLASSIS 
 
    3.3.1.Mõistete omandamine 
    Õpilane teab ja tunneb samme kui ka erinevate figuuride nimetusi 
 
    3.3.2.Seltskonnatantsud 
    Aeglane valss- pöördumine vasakule 
    Fokstrott- põhiliikumine rütmi muutusega 
    Viinivalss- puhkesamm 
    Samba- põhisamm pöördumisega 
    Cha-cha-cha- new yorkerid 
    Ruut rumba- põhisamm pöördumisega 
     
 
    3.3.3.Rütmiharjutused 
    Õpilane suudab sooritada harjutust ilma õpetaja abita 
     
    3.3.4.Pöörded ja pöörlemine 
    Erinevuse selgitamine ning figuuridesse põimumine 
 
    3.3.5.Eesti ja teisterahvaste tantsud 
    Line-tants 
    Varbatants e. Toedance 
 
    3.3.6.Tantsu erinevad vormid(kultuur, sport, kunst) 
 
    3.3.7.Rühi-,venitus-ja painduvusharjutused 
    
3.4.ÕPPESISU 4.KLASSIS 
 
   3.4.1.Seltskonnatantsud 
   Aeglane Valss- vahetussammud 
   Fokstrott- veerandpöörded 
   Viinivalss- vasakulepöördumine 
   Samba- tütarlaste soolopööre, promenadkõnd 
   Cha-cha-cha- põhiliikumine pöördumisega 
     Ruut rumba- lahknemise samm 
     Jive- kätlemine 

 
  3.4.2. Omandatakse mõisted, oskussõnad, põhisammud ja kombinatsioonid 
 
  3.4.3. Loovuse arendamine, kehatunnetus, kehakasutus 
  Erinevad harjutused ja mängud 
 
  3.4.4. Muud tantsu- ja liikumisstiilid 
  Leida endale meelepärane stiil ja kirjutada sellest referaat 
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  3.4.5. Traditsioonilisus ja nüüdisaegsus 
  Räägime Eesti ja maailma tantsude ajaloost 
  Teeme tutvust tantsu-ja laulupeoga 
  

 
4.  ÕPITULEMUSED  
4.1.Õpitulemused 1. klassis 
Õpilane: 
1) mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge; 
2) liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile. 
3)on omandanud seltkonnatantsude põhiliikumised 
4)oskab seista ja tantsida hea rühiga.  
5) oskab erinevaid rütmiharjutusi, jäljendada ja kaasa teha 
6) Oskab ja suudab esitada õpitud seltskonnatantse kevadisel ballil 
 
4.2.Õpitulemused 2.klassis 
Õpilane: 
1)tantsib õputud rahva-ja seltskonnatantse; 
2) kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist; 
3) õpilane teab õpitud tantsude nimesid; 
4) saab aru õige kehahoiaku vajalikkusest; 
5) oskab erinevaid rütmiharjutusi, jäljendada ja kaasa teha; 
6) Oskab ja suudab esitada õpitud seltskonnatantse kevadisel ballil 
 
4.3.Õpitulemused 3.klassis 
Õpilane: 
1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse ning; 
2) arutleb erinevate tantsustiilide üle; 
3) oskab liikuda ringis, sõõris, rivis, kolonnis; 
4) mõistab rühi-, jõu, painduvus- ja liikumisharjutuste vajalikkust; 
5)oskab rühmas kultuurselt käituda 
6) Oskab ja suudab esitada õpitud seltskonnatantse kevadisel ballil 
 
4.4.Õpitulemused 4.klassis 
Õpilane: 
1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse ning kombinatsioone autoritantsudest; 
2) arutleb erinevate tantsustiilide üle; 
3) teab Eesti tantsupidude ja tantsukultuuri traditsioone; 
4) oskab rühmas kultuurselt käituda; 
5) oskab enda ja teiste liikumist analüüsida; 
6) Oskab ja suudab esitada õpitud seltskonnatantse kevadisel ballil 
 
5.  HINDAMINE 
 
* I kooliastmes hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi, aktiivsust ja kaasatöötamist tunnis, 
tegevuse või   harjutuse omandamiseks tehtud pingutust ning püüdlikkust; reeglite, hügeeni- 
ja ohutusnõuete järgimist. 
* Õpitulemustena esitatud liigutusoskusi hinnates arvestatakse nii saavutatud taset kui ka 
õpilase poolt tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud tööd. 
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* Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 
* Õpitulemusi hinnatakse 1.-3. klassis hinnangutena,  4. klassis arvestatud(A) või 
mittearvestatud(MA).  
* Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu tantsutunnist 
ja nende isikklikku arengut.  
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