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Sihtgrupp:  5.-19. aastased 
Õppetöö maht:  6 õppetundi nädalas  3 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas 
             või 2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   210 õppetundi aastas, sellest 35 õppetundi teoreetiline osa 
                 175 õppetundi praktiline osa 
 

I ÜLDOSA  
 

Võimlemise tähtsus lapse arengus. 
 “Kaunis välimuses pole määravad üksnes isikupärane soeng ning ilusad riided, vaid just 
see, missuguse kehahoiuga neid kantakse. Kehahoid pole püsiv ja muutumatu, seda 
mõjutavad nii meeleolu, tervis kui ka kehaline vormisolek. Korrektne rüht tagab meile sirge 
selja ja terve lülisamba kõrge vanaduseni. Paljud tervisehädad saavad alguse just halvast 
rühist .Seega vajab kehahoid regulaarset kontrolli ja hoolitsust.” 
 ( Hermlin 2001,96) 
Tegurid mis halvendavad lapse rühti: 

1) ebaõige toitumine (alatoitumine) 
2) raske koolikott 
3) vähesed liikumisharjumused 
4) halb kehahoid 

Ainekava koostamisel pöörasin tähelepanu kahele viimasele punktile.   Viimasel ajal 
räägitakse üha rohkem rühihäiretest, nende avastamise teeb raskeks see, et rühivead 
tulevad hiilides ning arenevad esialgu peaaegu alati ilma vaevusteta. Rühihäire 
süvenemisest põhjustatud lülisamba muutused alluvad ravile hästi ainult varases staadiumis. 
Lülisammas on kõige liikuvam 7-8 aastastel lastel. Kui lihasjõu areng ei jõua pikkuskasvule 
järele, muutub lülisammas ebastabiilseks ja rühivead on väga kerged tulema. On teada, et 
seismine koormab lülivahekettaid vähem kui istumine ja seepärast tuleb istuda nii vähe ja 
liikuda nii palju kui võimalik. Siit liikumisrühmade vajalikkus, kus  üheks eesmärgiks on 
kehahoidu korrastav ja treeniv võimlemine.  
Peale kehaliste võimete arendamise on tähtis arendada ka rütmitunnet. Sellepärast sobivad 
lastele muusika saatel tehtavad harjutused. Alustamiseks sobivad nn. “kehakooli” kavad, mis 
koostatakse kõiki lihaserühmi läbitöötavatest üldarendavatest harjutustest. Sellisesse kavva 
kuuluvad kõnnid, jooksud, jalgade, käte, ja kere hoo-, jõu-, painduvuse-, venitusharjutused, 
hüplemised ja hüpped.( Lisa 1. Näidis tund algajatele) 
Tihti on nii et võimlemise veerand jääb koolis võimlemisega ainsaks kokkupuuteks. 
Ainekavad on küllalt tihedad, võimlas on korraga mitme klassi õpilased, klassid on suured ja 
nii on kergem soojenduseks lasta lastel joosta ja minna üle pallimängudele. Kuna minu 
tundides käivad erinevate koolide õpilased, siis on näha praegust situatsiooni. Oma 
praktikast tean, et esimese kooliaastaga muutub laste rüht, tekivad selgrookõverdused, 
längus õlad. Sellepärast on väikesed liikumisrühmad väga vajalikud, last saab paremini 
juhendada ja tekib harjumus tihemini võimelda. 
Liikumisrühma oodatakse õpilasi, kes on huvitatud: 

1) oma keha füüsilisest arendamisest 
2) olema arenguvõimeline 
3) rütmilisest liikumisest 
4) töötama kollektiivis ja selle heaks 
5) loovuse arendamisest 
6) näitama oma oskusi konkurssidel, esinemistel, massiüritustel ( kui laps ei ole 

selleks võimeline, võtab ta osa ainult treeningutest) 
 



II ÕPPETEGEVUS 
Liikumisrühmad moodustatakse vabatahtlikkuse alusel, vanuseastmete järgi. Antud perioodil 
töötad neli gruppi 

1) 5-8 aastased   
2) 9-12 aastased 
3) 12-16 aastased 
4) 16-19 aastased 

Kõikide vanuseastmete gruppides toimub õpetus sama ainekava alusel. Vastavalt vanusele 
muutuvad kavad keerukamaks, harjutused raskemaks, füüsiline koormus suuremaks. Samuti 
muutuvad esinemise kohad ja võistlustest osavõtt  sõltuvalt rühma tasemest. 
Kui rühmadesse tekib vabu kohti, siis täidetakse need konkursi korras, et rühma tase säiliks.  
 Treeningud toimuvad kaks korda nädalas, korraga 2 tundi 15.min. 
Koolivaheaegadel toimub treening  erigraafiku järgi. Käime ujumas, bowlingut mängimas, 
metsas jooksmas, jõusaalis jne. Suve- ja talvevaheaegadel on ka treeninglaagrid, 
kevadvaheajal võimaluse korral välisreis koos esinemisega. 
Eesmärgiks on võimalikult palju esineda ja võtta osa kõikidest massiüritustest, mis sobivad 
rühmadele. Kuna Tallinnas oli aastaid võimlemine väga halvas seisus, sai ellu kutsutud 
liikumine “Kauni rühiga ellu”, mille jätkuprojekt on “Hea rühiga ellu”, et anda tavalastele 
rohkem võimalusi esineda ja motivatsiooni võimlemisega tegeleda. Samuti sai teoks Tallinna 
koolinoorte võimlemispeo traditsioon, mis sel aastal toimub viiendat korda ja osavõtt on 
aasta-aastalt suurenenud. Et seda pidu korraldada olen teinud kolm masskava, erinevatele 
vanuseastmetele (lisa nr 2). 
 
III ÕPPESISU 
Võimlemise  ülesanne on  jõu,  painduvuse,  osavuse, rütmitunde ja koordinatsiooni 
arendamine ning rühi, liikumisvilumuste ja aktiivse mõtlemise kujundamine. Sellest lähtuvalt 
on koostatud võimlemise põhivara harjutustik.  Rühi arendamine ja koordinatsiooni 
arendamine on pidev, üldarendavate harjutuste kaudu toimuv protsess. Seepärast on oluline 
silmas pidada järgmist: 

1) hea rühi kujunemise tagavad selja- ja kõhulihaste harjutused 
vahelduvalt kägardumis-sirutusharjutustega. Erilist tähelepanu 
pöörata nende harjutuste õigele sooritamisele. 

2) Harjutused lülisamba sirutusoskuse kujundamiseks, õlavöötme ja 
vaagna stabiilsuse tõstmiseks 

3) Koordinatsiooni arendamisel on peamine üldarendavate 
harjutuste mitmekesisus. 

Harjutuskombinatsioonide õppimise eesmärgiks on ka aktiivse mõtlemise ning liikumisilu 
arendamine ja kujundamine. Tütarlaste võimlemisel tuleb pearõhk suunata kogu keha 
terviklikule läbitöötamisele ja harjutuste sujuvale täitmisele. 
Liikumisrühmas peab koormus vastama lapse arengule. Kuna lapsed võetakse rühma ilma 
konkursita, siis on laste tase erinev, millega tuleb arvestada. Nõrgematele lastele tuleb leida 
vastavad esinemisvõimalused, et tekiks stiimul edasi tegutsemiseks. Selleks on 
suurepärased massvõimlemise üritused. 
“Masskavade esitamisel demonstreeritakse suure hulga võimlejate füüsilist ettevalmistust, 
kollektiivsust, organiseeritust ja liikumise ilu. Seepärast on masskavad väärtuslikuks 
vahelduseks võimlemisalases töös. Masside esinemised innustavad nii esinejaid kui 
pealtvaatajaid, olles seetõttu kehalise kasvatuse propageerimise 
vahendiks.”(Palmse,1983.100) 
Masskavadest osavõtt edendab õpilaste üldist kehalist arengut ja rütmilisuse kasvu. Kuna 
proovid ja esinemised toimuvad värskes õhus, on see heaks aktiivseks puhkuseks. Hästi 
koostatud ja üheaegselt esitatud masskava jälgimine jätab kauni mulje ja on seetõttu 
esteetiliseks elamuseks. 
Masskava koostamisel tuleb jälgida: 

1)  oleks jõukohane, eakohane 
2) jälgiks sündmust või tähtpäeva, mille puhul toimub esinemine 



3)  esitatava kava liiki ja sisu – vahendid      
4)muusika sobivus eale ja kavale 
5) kava pikkus 3-10 min. Tuleb arvestada väljakule tulekut ja minekut 
6)kostüümid – kontrastide arvestamine 

     7)esinemisväljaku suurus ja märgistus 
 
Masskava võib kordaläinuks tunnistada, kui see jääb meelde pealtvaatajale ja pakub lusti 
tegijale. Kui õpilased jäävad ootama järgmist pidu ja on selle nimel nõus pingutama ja ka 
kulutusi tegema, siis on üritused igati vajalikud. Kui aga leidub entusiaste, kes neid 
korraldada tahavad ja raha nende ürituste läbiviimiseks. Kuna puuduvad valmis 
esinemiskavad jääb see loominguline protsess õpetajale. Kavad jäävad ainult oma 
rühmadele ja säilivad ainult videodes.  
 
IV TUNNI LÄBIVIIMINE 
Tunni läbiviimisel tuleb jälgida: 

1) õpitavast arusaamist ja rakendamist 
2) õpitava järjestikuse esitamise nõue, süsteemsus 
3) õpilase aktiviseerimine, keskendumine, eakohasus ja puhkemomendid 
4) jõukohasuse arvestamine, õpilase eripära arvestamine 
5) lihtsamalt keerulisemale ülemineku põhimõte 
6) järjepidevus – juurdeõppimine ja kordamine 
7) õpperühma liikmete vastastikune rikastamine, hea koostöö loomine, 

loovuse arendamine 
8) hoiduda üle võimete õppimisest 
 

“Ma tean, et ma ei suuda midagi kellelegi õpetada. Ma suudan vaid luua keskkonna, kus 
igaüks saab õppida”(Carl Rogers 1969) 
 
V  ÕPITULEMUSTE HINDAMINE 
Kõige tähtsam on lapse rahulolu oma tegevusega, samuti lapsevanema rahulolu lapse 
saavutustega. Toimuvad lahtised tunnid, kus saab jälgida õpiprotsessi. Igal kevadel toimud 
aruandlus – kontsert, kus esinevad kõik lapsed. Võetakse osa kõikidest liikumisrühmadele 
mõeldud võistlustest, konkurssidest ja esinemistest. Osalemine suurtel võimlemispidudel, 
kus koht väljakul määratakse taseme järgi. Peale iga esinemist on suuline analüüs ja 
võimalusel video-analüüs esinemise kohta. Uutele kavadele palutakse eksperdi arvamust. 
Igal kevadel saavad lapsed tänukirja tehtud töö eest. “Head lapsed kasvavad vitsata”. 
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LÄBIVAD AINED: 
 Põhivõimlemine 

 Põhiasendid ja liikumised 
algseis, sulgseis, päkkseis, käärseis, harkseis, päkkharkseis, ristseis, puuteseis, 
sammseisud, kükk, poolkükk, poolkumerkükk, kägar, toengkägar, väljaaste,  
 
                           
kallutusväljaaste, väljaseade, iste, toengiste, harkiste, toengharkiste, rististe, põlvitusiste, 
toengpõlvitusiste, uppiste, nurkiste, toengrististe, tõkkeiste, poolspagaat, spagaat, 
toenglamang, külgtoenglamang, tagatoenglamang, põlvitus, toengpõlvitus, toengrõhtpõlvitus, 
väljaseadepõlvitus kõrvale, seljati-selitsi, küljeti-külitsi, rinnati-rinnutsi. 
 
Käte asendid: all, ees ,ülal, kõrval, ees-all, ees-ülal, ülal-kõrval, all-kõrval  
tagaall,puusal,rinnal,seljal,õlgadel,kuklal,pihkseongus,sõrmseongus,küünarvarsseongus,õlav
arsseongus, pihutsi, avaringselt. 

 
Hooharjutused ja vibutused 

Käte hood ette-taha, käed altkaarega üles-kõrvale ja seest kaarega alla-kõrvale, käteringid 
eespinnas ja eest taha ning tagant ette, sama liikumisel, veski-ringid Jala hood ette-taha-
kõrvale toe ääres ja ilma, jala ringid. Kerehood, kereringid, kerelainetus. 

 
Venitus- ja painduvusharjutused 

Sooritada harjutusi suure ulatusega, järk-järgult ulatust suurendades. Püstitada eesmärk 
painduvuse saavutamiseks(anda juhiseid kodus harjutamiseks). Selgitada venituse 
põhimõtet ja õpetada erinevaid venitusharjutusi erinevatele lihasgruppidele 

 
Lõdvestusharjutused 

Üksikute kehaosade (käed, jalad, õlavöö, kael jt.) ja terviklik lõdvestus. Lõdvestuse-
pingutuse vaheldus (ka kaaslase abiga).Lõõgastus selililamangus (jalad kergelt harkasendis, 
käed all-kõrval) 

 
Tasakaaluharjutused 

Raskuskese tugipinnas-tasakaal asendis (staatiline), tasakaal liikumises (dünaamiline) ja 
pöörded. Seis ühel jalal, päkkseis, seis ühe jala päkal, rõhtseis, samade püsiasendite 
võtmine liikumiselt. Pöörded-ristsammuga, hüppega, pöörded liikumisel. 

 
Kõnd ja kõnniharjutused .Jooks ja jooksuharjutused 

Kõnd kindla rütmi järgi, kõnd muusika dünaamika järgi. Kõnd erinevas tempos ja erineva 
sammupikkusega. Erinevad kõnni vormid: käpili, poolkükiskõnd, põlvetõstekõnd, 
jalatõstekõnd, väljaastekõnd, vetruvkõnd, sääretõstekõnd, tagurpidi-kõnd, luisksamm, 
ristsamm, juurdevõtusamm, vahetussamm. Liikumine ristsammuga ette, taha, kõrvale. 
 
Matkivad kõnniharjutused. Kõnd erinevate käteasenditega ja –liigutustega. Kõnd (jooks) 
kujundliikumisena. Kõnd (jooks) üle takistuste ja takistuste vahel. Kiirenev kõnd üleminekuga 
jooksule. Mitmesugused kõnni ja jooksuharjutuste seosed. 
 
Kannatõstejooks, põlvetõstejooks, sirutusjooks, koordinatsioonjooks, vaba jooks, jooks 
erineva sammu pikkusega, tagurpidijooks, jooks külg ees, jalatõstejooks, jooks kõrvale 
ristsammuga ette ja taha, väljendusjooks 
 

Hüppamine 
Sulghüplemine, sulghüplemine vahehüpisega, harkihüplemine, kükkihüplemine, 
ristihüplemine. Hüplemine ühel jalal paigal ja liikumisega, harkihüplemine, käärishüplemine, 
käärishüplemine jalavahetusega, sulghüplemine pööretega ja poolpööretega mõlemale 
poole, väljaseade hüplemine, põlvetõstehüplemine, sääretõstehüplemine. Hüplemine ümber 



ja üle vahendite eri suundades. Hüplemisharjutuste kombinatsioonid erinevates hüpistes. 
Hüplemisharjutused erinevate käteasendite ja –liigutustega. Koordinatsiooniharjutused. 
 
Põlvetõstehüpe, jalatõstehüpe, sammhüpe, sulghüpe 180° pöördega, harkhüpe, galopp, 
kägarhüpe, löökhüpe kõrvale, pöialöökhüpe, väljaastest hüpe jalgade kääritamisega  
 
                            
väljaastesse, sirutushüpe, pöördsammhüpe, ratashüpe. Hüppekombinatsioonid koos 
juurdevõtusammudega 

 
Akrobaatika 
Tirel ette ja taha mitmesugustest lähteasenditest ja erinevatesse lõppasenditesse. Veered ja 
kiikumised ülesirutatult kõhulilamangus, veere seisust väljaastega kõrvale, harkistest 
ringveere. 
Turiseisu variandid käte ja jalgade erineva asendiga. 
Tiritamm erinevatest lähteasenditest käte ja jalgade erineva asendiga. 
Ratas kõrvale, mõlemale poole, ühe käega. 
 
Õpilase loovuse arendamiseks ja aktiivsuse tõstmiseks sooritada nii staatilisi kui dünaamilisi 
akrobaatikaharjutusi paarides, kolmikutes. 
Kaarsild erinevatest asenditest, sildringid. 
Püramiidid. 

 
Harjutused vahenditega 

Rõngas – asendi muutmine, vetrumisega rõnga kiigutamine ees- ja külgpinnas, 
hüpped kiikuvasse rõngasse ja välja. Rõnga pöörlemine, rõnga veeretamine. Rõnga 
“kaheksa”, visked eri tasapindades, rõnga ringitamised, liikumine koos sammudega. 

Pall – visked ja püüdmised ühe ja kahe käega, põrgatused, veered, seosed 
sammudega. Veere labakäte vahel, sisse ja väljapööre, palli veere üle turja, harjutused kahe 
palliga. Palli-kaheksa. 

Hüpits – hüplemised hüpitsa tiirutamisega, eri suundades, eri hüpetega. Hüpitsa 
“kaheksa”, galopphüplemine, jooks. Hüplemised paaris, ühe ja kahe hüpitsaga. 

Hoonöör- Hüplemine üle kiikuva hoonööri, läbijooksud tiirleva hoonööri alt,  
hüplemine koos väljajooksuga, hüplemine koos hüpitsaga, grupi hüpped. 

Võimlemiskepp - Erinevate põhivõimlemisharjutuste abivahend. Hüplemised üle ühe 
ja mitme võimlemiskepi, jalatõsted üle kepi. 

Hantlid – lisa koormus erinevate lihaste treenimisel, Põhiliselt kätelihastele ja 
seljalihastele. 

Võimlemispink - abivahend põhivõimlemis-, tasakaalu-, jõuharjutustel. 
Redel -  abivahend jõu- ja venitusharjutustel 

 
Rütmika 
Eesmärgid: 

1) rütmitunde, musikaalsuse, loovuse arendamine liikumise   kaudu 
2) hea tervis ja õige kehahoid 

3) harmooniline ja aktiivne elulaad 
4)esteetilisus 

 
Keha üldine arendamine ja liikumistehnika kujundamine  Õpitakse keha tunnetamist, 
liigutuste liitsust ja plastilisust ning oskust korrigeerida rühti. Arendatakse osavust, 
painduvust, jõudu, vastupidavust, rütmitunnet, ruumitunnetust, koordinatsiooni. 
Kasutatakse rütmika erivorme: põhivõimlemist, naisvõimlemist, aeroobikat, tantsulist 
võimlemist, mänge muusika saatel jne. 
 



Loovuse ja aktiivsuse kujundamine. Muusika kuulamine ja iseloomustamine. Rütmide 
eristamine. Liikumisimprovisatsioonid. Harjutuste liitmine seosteks. Enda jaoks 
harjutuskompleksi koostamine. Erinevate liikumiste analüüs. Oskuste kujundamine 
iseseisvaks võimlemisharrastuseks. 
 
Väljenduslikkuse arendamine. Kujutlusvõime ja loovuse arendamine. Muusikas kooskõlas 
olevate liigutuste ja liikumiste esitamine. Iseseisev esinemine. 
 
Tantsuharjutused. 
Galopp-, polka ja hüpaksammude kombinatsioonid. Polka pöördega. Valsi-, rumba-, rocki-, 
samba-, tšatša-, džaivi- põhisammud. India tantsu sammud, flamenko, stepp. Hip-hop, 
aeroobika eri suundade sammud. Karaktertantsud. Klassikaline tants: Jalgade ja käte 
positsioonid I-V, Harjutused tugipuu juures. 

 
 Kavade koostamine. 
Kavad koostab õpetaja, lähtudes laste vanusest, võimetest. Peab leidma  rühmale eakohase 
muusika, kostüümid ja liikumise. Püütakse koostada eriilmelisi kavu, et arendada loovust.  
Arendada laste esinemiskindlust, väljenduslikkust, emotsionaalsust, loovust. 
Kavade koostamisel püütakse laialdaselt kasutada kogu õpitut, seda pidevalt arendades. 
Anda lastele võimalus ise kava teha, seda hiljem analüüsides ja paremate kavade võtmine 
repertuaari.  
Kuna eesmärgiks on luua esinemisrühmad, siis teeme erinevaid programme, millega esineda 
erinevates kohtades ja olukordades. 
 
Teoreetilised teadmised 
 Rühiõpetus. Seletus lastele, et sportliku tegevuse vajadus noores eas paneb aluse 
huvitatusele, harjumustele ja liikumisvilumustele kogu eluks. Loeng kehakooli vajalikkusest. 
Hea kehahoid – pea, selja- ja istmikukumeruste äärmised punktid on ühel vertikaalil. Istudes 
selg sirge, jalatallad toetuvad põrandale, käed laual (sõrmeotsad silmadeni),  pea kallutatud 
pisut ettepoole. Rühivead võivad soodustada haigustele vastuvõtlikkust. 
 
Hingamisõpetus. Peab oskama hingata ja oma rinnakorvi liikumist juhtida. Sissehingamine 
läbi nina. 

1) Kõrghingamine -  tõusevad õlad, rangluud 
2) keskmine hingamine – laieneb rinnakorv 
3) kõhuhingamine – diafragma alla 

Väljahingamine – läbi suu või nina, tühjendada kopsud täielikult. 
Hingamispeetus – täis või tühjade kopsudega. Sooritada mõõdukalt. 
Põhjalik  hingamine haarab kogu keha – suurendab hingamisvõimet, tugevdab 
hingamislihaseid, parandab ainevahetust, tugevdab organismi. Sundi ei tohi olla. Parimad 
asendid: seistes käed toetavad põlvedele, istes, lamades. 
 
Streching on staatiline venitusharjutuste süstaam. Venitada tuleb aeglaselt ( ei jonksuta) . 
Piirasendit ei tohi kiiresti sisse võtta. Tähelepanu kontsentreerida venitatud lihasele. 
Painduvust arendav toime vajab kolm või enam korda nädalas harjutamist. Endist taset aitab 
hoida 1-2 korda nädalas venitus. 
 
Vigastuste vältimine ja esmane abi. Esmateadmised lihastest ja nende manuaalsest 
testimisest. Jaapani massaaži  Shindo võtted koos eelneva vabalangemis-venitusega. 
Esmased hügieeninõuded. 
 
Kavade koostamisest. Muusika valik, sobivus. . Raskusaste ja sobivus rühmale. Kas teema 
valik on tantsijale huvitav. Kas tantsija teab,  mida ta oma tantsuga väljendab. Stiilipuhtus 
(muusika-liikumine-kostüüm-esitus). Lavaruumi õige kasutamine (tantsujoonised ja 
tasandid). Kas ja kus on tantsu algus, teemaarendus, kulminatsioon ja lõpetus. Tantsu 



sisuline ja vormiline tasakaal. Tegevus laval peab olema jälgitav, mitu olulist asja ei tohi 
toimuda üheaegselt. Kostüümi sobivus. Valguskujunduse toetavast mõjust. Lavale tulek ja 
äraminek. Kontrastide leidmine rütmis, plastikas, ruumikasutuses. Kasulik teada et iga 
liigutus, mis proovisaalist lavale jõuab, mõjub kahvatuma ja aeglasemana. Seega kõik, mis 
tundub natuke liiga kiire, liiga äkiline, terav, liiga suur, liiga agressiivne, on lavale jõudes 
usutav ja täpne. 

                  
Erinevad õppevormid. 
Lisaks saalitreeningutele, kuulub õppetöö hulka: 
     
     1) seminarid, teoreetilised ja praktilised 

2) esinemised lavadel ja staadionitel 
3) laagrid 
4) võistlused, konkursid, festivalid 
5) videosalvestuste analüüs 
6) reisid, matkad 
7) näitlikud tunnid tavakooli rühmadele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
LIIKUMISRÜHM 
 

Sihtgrupp:  5.-19. aastased 
Õppetöö maht:  4 õppetundi nädalas  2 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   140 tundi aastas, sellest  18 tundi teoreetiline osa 
                 122 tundi praktiline osa 
 

I ÜLDOSA  
 

Võimlemise tähtsus lapse arengus. 
 “Kaunis välimuses pole määravad üksnes isikupärane soeng ning ilusad riided, vaid just 
see, missuguse kehahoiuga neid kantakse. Kehahoid pole püsiv ja muutumatu, seda 
mõjutavad nii meeleolu, tervis kui ka kehaline vormisolek. Korrektne rüht tagab meile sirge 
selja ja terve lülisamba kõrge vanaduseni. Paljud tervisehädad saavad alguse just halvast 
rühist .Seega vajab kehahoid regulaarset kontrolli ja hoolitsust.” 
 ( Hermlin 2001,96) 
Tegurid mis halvendavad lapse rühti: 

5) ebaõige toitumine (alatoitumine) 
6) raske koolikott 
7) vähesed liikumisharjumused 
8) halb kehahoid 

Ainekava koostamisel pöörasin tähelepanu kahele viimasele punktile.   Viimasel ajal 
räägitakse üha rohkem rühihäiretest, nende avastamise teeb raskeks see, et rühivead 
tulevad hiilides ning arenevad esialgu peaaegu alati ilma vaevusteta. Rühihäire 
süvenemisest põhjustatud lülisamba muutused alluvad ravile hästi ainult varases staadiumis. 
Lülisammas on kõige liikuvam 7-8 aastastel lastel. Kui lihasjõu areng ei jõua pikkuskasvule 
järele, muutub lülisammas ebastabiilseks ja rühivead on väga kerged tulema. On teada, et 
seismine koormab lülivahekettaid vähem kui istumine ja seepärast tuleb istuda nii vähe ja 
liikuda nii palju kui võimalik. Siit liikumisrühmade vajalikkus, kus  üheks eesmärgiks on 
kehahoidu korrastav ja treeniv võimlemine.  
Peale kehaliste võimete arendamise on tähtis arendada ka rütmitunnet. Sellepärast sobivad 
lastele muusika saatel tehtavad harjutused. Alustamiseks sobivad nn. “kehakooli” kavad, mis 
koostatakse kõiki lihaserühmi läbitöötavatest üldarendavatest harjutustest. Sellisesse kavva 
kuuluvad kõnnid, jooksud, jalgade, käte, ja kere hoo-, jõu-, painduvuse-, venitusharjutused, 
hüplemised ja hüpped.( Lisa 1. Näidis tund algajatele) 
Tihti on nii et võimlemise veerand jääb koolis võimlemisega ainsaks kokkupuuteks. 
Ainekavad on küllalt tihedad, võimlas on korraga mitme klassi õpilased, klassid on suured ja 
nii on kergem soojenduseks lasta lastel joosta ja minna üle pallimängudele. Kuna minu 
tundides käivad erinevate koolide õpilased, siis on näha praegust situatsiooni. Oma 
praktikast tean, et esimese kooliaastaga muutub laste rüht, tekivad selgrookõverdused, 
längus õlad. Sellepärast on väikesed liikumisrühmad väga vajalikud, last saab paremini 
juhendada ja tekib harjumus tihemini võimelda. 
Liikumisrühma oodatakse õpilasi, kes on huvitatud: 

7) oma keha füüsilisest arendamisest 
8) olema arenguvõimeline 
9) rütmilisest liikumisest 
10) töötama kollektiivis ja selle heaks 
11) loovuse arendamisest 
12) näitama oma oskusi konkurssidel, esinemistel, massiüritustel ( kui laps ei ole 

selleks võimeline, võtab ta osa ainult treeningutest) 
 

 



II ÕPPETEGEVUS 
Liikumisrühmad moodustatakse vabatahtlikkuse alusel, vanuseastmete järgi. Antud perioodil 
töötad neli gruppi 

5) 5-8 aastased   
6) 9-12 aastased 
7) 12-16 aastased 
8) 16-19 aastased 

Kõikide vanuseastmete gruppides toimub õpetus sama ainekava alusel. Vastavalt vanusele 
muutuvad kavad keerukamaks, harjutused raskemaks, füüsiline koormus suuremaks. Samuti 
muutuvad esinemise kohad ja võistlustest osavõtt  sõltuvalt rühma tasemest. 
Kui rühmadesse tekib vabu kohti, siis täidetakse need konkursi korras, et rühma tase säiliks.  
 Treeningud toimuvad kaks korda nädalas, korraga 2 tundi 15.min. 
Koolivaheaegadel toimub treening  erigraafiku järgi. Käime ujumas, bowlingut mängimas, 
metsas jooksmas, jõusaalis jne. Suve- ja talvevaheaegadel on ka treeninglaagrid, 
kevadvaheajal võimaluse korral välisreis koos esinemisega. 
Eesmärgiks on võimalikult palju esineda ja võtta osa kõikidest massiüritustest, mis sobivad 
rühmadele. Kuna Tallinnas oli aastaid võimlemine väga halvas seisus, sai ellu kutsutud 
liikumine “Kauni rühiga ellu”, mille jätkuprojekt on “Hea rühiga ellu”, et anda tavalastele 
rohkem võimalusi esineda ja motivatsiooni võimlemisega tegeleda. Samuti sai teoks Tallinna 
koolinoorte võimlemispeo traditsioon, mis sel aastal toimub viiendat korda ja osavõtt on 
aasta-aastalt suurenenud. Et seda pidu korraldada olen teinud kolm masskava, erinevatele 
vanuseastmetele (lisa nr 2). 
 
III ÕPPESISU 
Võimlemise  ülesanne on  jõu,  painduvuse,  osavuse, rütmitunde ja koordinatsiooni 
arendamine ning rühi, liikumisvilumuste ja aktiivse mõtlemise kujundamine. Sellest lähtuvalt 
on koostatud võimlemise põhivara harjutustik.  Rühi arendamine ja koordinatsiooni 
arendamine on pidev, üldarendavate harjutuste kaudu toimuv protsess. Seepärast on oluline 
silmas pidada järgmist: 

4) hea rühi kujunemise tagavad selja- ja kõhulihaste harjutused 
vahelduvalt kägardumis-sirutusharjutustega. Erilist tähelepanu 
pöörata nende harjutuste õigele sooritamisele. 

5) Harjutused lülisamba sirutusoskuse kujundamiseks, õlavöötme ja 
vaagna stabiilsuse tõstmiseks 

6) Koordinatsiooni arendamisel on peamine üldarendavate 
harjutuste mitmekesisus. 

Harjutuskombinatsioonide õppimise eesmärgiks on ka aktiivse mõtlemise ning liikumisilu 
arendamine ja kujundamine. Tütarlaste võimlemisel tuleb pearõhk suunata kogu keha 
terviklikule läbitöötamisele ja harjutuste sujuvale täitmisele. 
Liikumisrühmas peab koormus vastama lapse arengule. Kuna lapsed võetakse rühma ilma 
konkursita, siis on laste tase erinev, millega tuleb arvestada. Nõrgematele lastele tuleb leida 
vastavad esinemisvõimalused, et tekiks stiimul edasi tegutsemiseks. Selleks on 
suurepärased massvõimlemise üritused. 
“Masskavade esitamisel demonstreeritakse suure hulga võimlejate füüsilist ettevalmistust, 
kollektiivsust, organiseeritust ja liikumise ilu. Seepärast on masskavad väärtuslikuks 
vahelduseks võimlemisalases töös. Masside esinemised innustavad nii esinejaid kui 
pealtvaatajaid, olles seetõttu kehalise kasvatuse propageerimise 
vahendiks.”(Palmse,1983.100) 
Masskavadest osavõtt edendab õpilaste üldist kehalist arengut ja rütmilisuse kasvu. Kuna 
proovid ja esinemised toimuvad värskes õhus, on see heaks aktiivseks puhkuseks. Hästi 
koostatud ja üheaegselt esitatud masskava jälgimine jätab kauni mulje ja on seetõttu 
esteetiliseks elamuseks. 
Masskava koostamisel tuleb jälgida: 

1)  oleks jõukohane, eakohane 
2) jälgiks sündmust või tähtpäeva, mille puhul toimub esinemine 



3)  esitatava kava liiki ja sisu – vahendid      
4)muusika sobivus eale ja kavale 
5) kava pikkus 3-10 min. Tuleb arvestada väljakule tulekut ja minekut 
6)kostüümid – kontrastide arvestamine 

     7)esinemisväljaku suurus ja märgistus 
 
Masskava võib kordaläinuks tunnistada, kui see jääb meelde pealtvaatajale ja pakub lusti 
tegijale. Kui õpilased jäävad ootama järgmist pidu ja on selle nimel nõus pingutama ja ka 
kulutusi tegema, siis on üritused igati vajalikud. Kui aga leidub entusiaste, kes neid 
korraldada tahavad ja raha nende ürituste läbiviimiseks. Kuna puuduvad valmis 
esinemiskavad jääb see loominguline protsess õpetajale. Kavad jäävad ainult oma 
rühmadele ja säilivad ainult videodes.  
 
IV TUNNI LÄBIVIIMINE 
Tunni läbiviimisel tuleb jälgida: 

9) õpitavast arusaamist ja rakendamist 
10) õpitava järjestikuse esitamise nõue, süsteemsus 
11) õpilase aktiviseerimine, keskendumine, eakohasus ja puhkemomendid 
12) jõukohasuse arvestamine, õpilase eripära arvestamine 
13) lihtsamalt keerulisemale ülemineku põhimõte 
14) järjepidevus – juurdeõppimine ja kordamine 
15) õpperühma liikmete vastastikune rikastamine, hea koostöö loomine, 

loovuse arendamine 
16) hoiduda üle võimete õppimisest 
 

“Ma tean, et ma ei suuda midagi kellelegi õpetada. Ma suudan vaid luua keskkonna, kus 
igaüks saab õppida”(Carl Rogers 1969) 
 
V  ÕPITULEMUSTE HINDAMINE 
Kõige tähtsam on lapse rahulolu oma tegevusega, samuti lapsevanema rahulolu lapse 
saavutustega. Toimuvad lahtised tunnid, kus saab jälgida õpiprotsessi. Igal kevadel toimud 
aruandlus – kontsert, kus esinevad kõik lapsed. Võetakse osa kõikidest liikumisrühmadele 
mõeldud võistlustest, konkurssidest ja esinemistest. Osalemine suurtel võimlemispidudel, 
kus koht väljakul määratakse taseme järgi. Peale iga esinemist on suuline analüüs ja 
võimalusel video-analüüs esinemise kohta. Uutele kavadele palutakse eksperdi arvamust. 
Igal kevadel saavad lapsed tänukirja tehtud töö eest. “Head lapsed kasvavad vitsata”. 
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LÄBIVAD AINED: 
 Põhivõimlemine 

 Põhiasendid ja liikumised 
algseis, sulgseis, päkkseis, käärseis, harkseis, päkkharkseis, ristseis, puuteseis, 
sammseisud, kükk, poolkükk, poolkumerkükk, kägar, toengkägar, väljaaste,  
 
                           
kallutusväljaaste, väljaseade, iste, toengiste, harkiste, toengharkiste, rististe, põlvitusiste, 
toengpõlvitusiste, uppiste, nurkiste, toengrististe, tõkkeiste, poolspagaat, spagaat, 
toenglamang, külgtoenglamang, tagatoenglamang, põlvitus, toengpõlvitus, toengrõhtpõlvitus, 
väljaseadepõlvitus kõrvale, seljati-selitsi, küljeti-külitsi, rinnati-rinnutsi. 
 
Käte asendid: all, ees ,ülal, kõrval, ees-all, ees-ülal, ülal-kõrval, all-kõrval  
tagaall,puusal,rinnal,seljal,õlgadel,kuklal,pihkseongus,sõrmseongus,küünarvarsseongus,õlav
arsseongus, pihutsi, avaringselt. 

 
Hooharjutused ja vibutused 

Käte hood ette-taha, käed altkaarega üles-kõrvale ja seest kaarega alla-kõrvale, käteringid 
eespinnas ja eest taha ning tagant ette, sama liikumisel, veski-ringid Jala hood ette-taha-
kõrvale toe ääres ja ilma, jala ringid. Kerehood, kereringid, kerelainetus. 

 
Venitus- ja painduvusharjutused 

Sooritada harjutusi suure ulatusega, järk-järgult ulatust suurendades. Püstitada eesmärk 
painduvuse saavutamiseks(anda juhiseid kodus harjutamiseks). Selgitada venituse 
põhimõtet ja õpetada erinevaid venitusharjutusi erinevatele lihasgruppidele 

 
Lõdvestusharjutused 

Üksikute kehaosade (käed, jalad, õlavöö, kael jt.) ja terviklik lõdvestus. Lõdvestuse-
pingutuse vaheldus (ka kaaslase abiga).Lõõgastus selililamangus (jalad kergelt harkasendis, 
käed all-kõrval) 

 
Tasakaaluharjutused 

Raskuskese tugipinnas-tasakaal asendis (staatiline), tasakaal liikumises (dünaamiline) ja 
pöörded. Seis ühel jalal, päkkseis, seis ühe jala päkal, rõhtseis, samade püsiasendite 
võtmine liikumiselt. Pöörded-ristsammuga, hüppega, pöörded liikumisel. 

 
Kõnd ja kõnniharjutused .Jooks ja jooksuharjutused 

Kõnd kindla rütmi järgi, kõnd muusika dünaamika järgi. Kõnd erinevas tempos ja erineva 
sammupikkusega. Erinevad kõnni vormid: käpili, poolkükiskõnd, põlvetõstekõnd, 
jalatõstekõnd, väljaastekõnd, vetruvkõnd, sääretõstekõnd, tagurpidi-kõnd, luisksamm, 
ristsamm, juurdevõtusamm, vahetussamm. Liikumine ristsammuga ette, taha, kõrvale. 
 
Matkivad kõnniharjutused. Kõnd erinevate käteasenditega ja –liigutustega. Kõnd (jooks) 
kujundliikumisena. Kõnd (jooks) üle takistuste ja takistuste vahel. Kiirenev kõnd üleminekuga 
jooksule. Mitmesugused kõnni ja jooksuharjutuste seosed. 
 
Kannatõstejooks, põlvetõstejooks, sirutusjooks, koordinatsioonjooks, vaba jooks, jooks 
erineva sammu pikkusega, tagurpidijooks, jooks külg ees, jalatõstejooks, jooks kõrvale 
ristsammuga ette ja taha, väljendusjooks 
 

Hüppamine 
Sulghüplemine, sulghüplemine vahehüpisega, harkihüplemine, kükkihüplemine, 
ristihüplemine. Hüplemine ühel jalal paigal ja liikumisega, harkihüplemine, käärishüplemine, 
käärishüplemine jalavahetusega, sulghüplemine pööretega ja poolpööretega mõlemale 
poole, väljaseade hüplemine, põlvetõstehüplemine, sääretõstehüplemine. Hüplemine ümber 



ja üle vahendite eri suundades. Hüplemisharjutuste kombinatsioonid erinevates hüpistes. 
Hüplemisharjutused erinevate käteasendite ja –liigutustega. Koordinatsiooniharjutused. 
 
Põlvetõstehüpe, jalatõstehüpe, sammhüpe, sulghüpe 180° pöördega, harkhüpe, galopp, 
kägarhüpe, löökhüpe kõrvale, pöialöökhüpe, väljaastest hüpe jalgade kääritamisega  
 
                            
väljaastesse, sirutushüpe, pöördsammhüpe, ratashüpe. Hüppekombinatsioonid koos 
juurdevõtusammudega 

 
Akrobaatika 
Tirel ette ja taha mitmesugustest lähteasenditest ja erinevatesse lõppasenditesse. Veered ja 
kiikumised ülesirutatult kõhulilamangus, veere seisust väljaastega kõrvale, harkistest 
ringveere. 
Turiseisu variandid käte ja jalgade erineva asendiga. 
Tiritamm erinevatest lähteasenditest käte ja jalgade erineva asendiga. 
Ratas kõrvale, mõlemale poole, ühe käega. 
 
Õpilase loovuse arendamiseks ja aktiivsuse tõstmiseks sooritada nii staatilisi kui dünaamilisi 
akrobaatikaharjutusi paarides, kolmikutes. 
Kaarsild erinevatest asenditest, sildringid. 
Püramiidid. 

 
Harjutused vahenditega 

Rõngas – asendi muutmine, vetrumisega rõnga kiigutamine ees- ja külgpinnas, 
hüpped kiikuvasse rõngasse ja välja. Rõnga pöörlemine, rõnga veeretamine. Rõnga 
“kaheksa”, visked eri tasapindades, rõnga ringitamised, liikumine koos sammudega. 

Pall – visked ja püüdmised ühe ja kahe käega, põrgatused, veered, seosed 
sammudega. Veere labakäte vahel, sisse ja väljapööre, palli veere üle turja, harjutused kahe 
palliga. Palli-kaheksa. 

Hüpits – hüplemised hüpitsa tiirutamisega, eri suundades, eri hüpetega. Hüpitsa 
“kaheksa”, galopphüplemine, jooks. Hüplemised paaris, ühe ja kahe hüpitsaga. 

Hoonöör- Hüplemine üle kiikuva hoonööri, läbijooksud tiirleva hoonööri alt,  
hüplemine koos väljajooksuga, hüplemine koos hüpitsaga, grupi hüpped. 

Võimlemiskepp - Erinevate põhivõimlemisharjutuste abivahend. Hüplemised üle ühe 
ja mitme võimlemiskepi, jalatõsted üle kepi. 

Hantlid – lisa koormus erinevate lihaste treenimisel, Põhiliselt kätelihastele ja 
seljalihastele. 

Võimlemispink - abivahend põhivõimlemis-, tasakaalu-, jõuharjutustel. 
Redel -  abivahend jõu- ja venitusharjutustel 

 
Rütmika 
Eesmärgid: 

1) rütmitunde, musikaalsuse, loovuse arendamine liikumise   kaudu 
2) hea tervis ja õige kehahoid 

3) harmooniline ja aktiivne elulaad 
4)esteetilisus 

 
Keha üldine arendamine ja liikumistehnika kujundamine  Õpitakse keha tunnetamist, 
liigutuste liitsust ja plastilisust ning oskust korrigeerida rühti. Arendatakse osavust, 
painduvust, jõudu, vastupidavust, rütmitunnet, ruumitunnetust, koordinatsiooni. 
Kasutatakse rütmika erivorme: põhivõimlemist, naisvõimlemist, aeroobikat, tantsulist 
võimlemist, mänge muusika saatel jne. 
 



Loovuse ja aktiivsuse kujundamine. Muusika kuulamine ja iseloomustamine. Rütmide 
eristamine. Liikumisimprovisatsioonid. Harjutuste liitmine seosteks. Enda jaoks 
harjutuskompleksi koostamine. Erinevate liikumiste analüüs. Oskuste kujundamine 
iseseisvaks võimlemisharrastuseks. 
 
Väljenduslikkuse arendamine. Kujutlusvõime ja loovuse arendamine. Muusikas kooskõlas 
olevate liigutuste ja liikumiste esitamine. Iseseisev esinemine. 
 
Tantsuharjutused. 
Galopp-, polka ja hüpaksammude kombinatsioonid. Polka pöördega. Valsi-, rumba-, rocki-, 
samba-, tšatša-, džaivi- põhisammud. India tantsu sammud, flamenko, stepp. Hip-hop, 
aeroobika eri suundade sammud. Karaktertantsud. Klassikaline tants: Jalgade ja käte 
positsioonid I-V, Harjutused tugipuu juures. 

 
 Kavade koostamine. 
Kavad koostab õpetaja, lähtudes laste vanusest, võimetest. Peab leidma  rühmale eakohase 
muusika, kostüümid ja liikumise. Püütakse koostada eriilmelisi kavu, et arendada loovust.  
Arendada laste esinemiskindlust, väljenduslikkust, emotsionaalsust, loovust. 
Kavade koostamisel püütakse laialdaselt kasutada kogu õpitut, seda pidevalt arendades. 
Anda lastele võimalus ise kava teha, seda hiljem analüüsides ja paremate kavade võtmine 
repertuaari.  
Kuna eesmärgiks on luua esinemisrühmad, siis teeme erinevaid programme, millega esineda 
erinevates kohtades ja olukordades. 
 
Teoreetilised teadmised 
 Rühiõpetus. Seletus lastele, et sportliku tegevuse vajadus noores eas paneb aluse 
huvitatusele, harjumustele ja liikumisvilumustele kogu eluks. Loeng kehakooli vajalikkusest. 
Hea kehahoid – pea, selja- ja istmikukumeruste äärmised punktid on ühel vertikaalil. Istudes 
selg sirge, jalatallad toetuvad põrandale, käed laual (sõrmeotsad silmadeni),  pea kallutatud 
pisut ettepoole. Rühivead võivad soodustada haigustele vastuvõtlikkust. 
 
Hingamisõpetus. Peab oskama hingata ja oma rinnakorvi liikumist juhtida. Sissehingamine 
läbi nina. 

4) Kõrghingamine -  tõusevad õlad, rangluud 
5) keskmine hingamine – laieneb rinnakorv 
6) kõhuhingamine – diafragma alla 

Väljahingamine – läbi suu või nina, tühjendada kopsud täielikult. 
Hingamispeetus – täis või tühjade kopsudega. Sooritada mõõdukalt. 
Põhjalik  hingamine haarab kogu keha – suurendab hingamisvõimet, tugevdab 
hingamislihaseid, parandab ainevahetust, tugevdab organismi. Sundi ei tohi olla. Parimad 
asendid: seistes käed toetavad põlvedele, istes, lamades. 
 
Streching on staatiline venitusharjutuste süstaam. Venitada tuleb aeglaselt ( ei jonksuta) . 
Piirasendit ei tohi kiiresti sisse võtta. Tähelepanu kontsentreerida venitatud lihasele. 
Painduvust arendav toime vajab kolm või enam korda nädalas harjutamist. Endist taset aitab 
hoida 1-2 korda nädalas venitus. 
 
Vigastuste vältimine ja esmane abi. Esmateadmised lihastest ja nende manuaalsest 
testimisest. Jaapani massaaži  Shindo võtted koos eelneva vabalangemis-venitusega. 
Esmased hügieeninõuded. 
 
Kavade koostamisest. Muusika valik, sobivus. . Raskusaste ja sobivus rühmale. Kas teema 
valik on tantsijale huvitav. Kas tantsija teab,  mida ta oma tantsuga väljendab. Stiilipuhtus 
(muusika-liikumine-kostüüm-esitus). Lavaruumi õige kasutamine (tantsujoonised ja 
tasandid). Kas ja kus on tantsu algus, teemaarendus, kulminatsioon ja lõpetus. Tantsu 



sisuline ja vormiline tasakaal. Tegevus laval peab olema jälgitav, mitu olulist asja ei tohi 
toimuda üheaegselt. Kostüümi sobivus. Valguskujunduse toetavast mõjust. Lavale tulek ja 
äraminek. Kontrastide leidmine rütmis, plastikas, ruumikasutuses. Kasulik teada et iga 
liigutus, mis proovisaalist lavale jõuab, mõjub kahvatuma ja aeglasemana. Seega kõik, mis 
tundub natuke liiga kiire, liiga äkiline, terav, liiga suur, liiga agressiivne, on lavale jõudes 
usutav ja täpne. 

                  
Erinevad õppevormid. 
Lisaks saalitreeningutele, kuulub õppetöö hulka: 
     
     1) seminarid, teoreetilised ja praktilised 

8) esinemised lavadel ja staadionitel 
9) laagrid 
10) võistlused, konkursid, festivalid 
11) videosalvestuste analüüs 
12) reisid, matkad 
13) näitlikud tunnid tavakooli rühmadele 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
LIIKUMISRÜHM 
 

Sihtgrupp:  3.-7. aastased 
Õppetöö maht:  3 õppetundi nädalas  2 korda, 1,5 õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   105 tundi aastas, sellest  18 tundi teoreetiline osa 
                  87 tundi praktiline osa 
 

I ÜLDOSA  
 

Võimlemise tähtsus lapse arengus. 
 “Kaunis välimuses pole määravad üksnes isikupärane soeng ning ilusad riided, vaid just 
see, missuguse kehahoiuga neid kantakse. Kehahoid pole püsiv ja muutumatu, seda 
mõjutavad nii meeleolu, tervis kui ka kehaline vormisolek. Korrektne rüht tagab meile sirge 
selja ja terve lülisamba kõrge vanaduseni. Paljud tervisehädad saavad alguse just halvast 
rühist .Seega vajab kehahoid regulaarset kontrolli ja hoolitsust.” 
 ( Hermlin 2001,96) 
Tegurid mis halvendavad lapse rühti: 

9) ebaõige toitumine (alatoitumine) 
10) raske koolikott 
11) vähesed liikumisharjumused 
12) halb kehahoid 

Ainekava koostamisel pöörasin tähelepanu kahele viimasele punktile.   Viimasel ajal 
räägitakse üha rohkem rühihäiretest, nende avastamise teeb raskeks see, et rühivead 
tulevad hiilides ning arenevad esialgu peaaegu alati ilma vaevusteta. Rühihäire 
süvenemisest põhjustatud lülisamba muutused alluvad ravile hästi ainult varases staadiumis. 
Lülisammas on kõige liikuvam 7-8 aastastel lastel. Kui lihasjõu areng ei jõua pikkuskasvule 
järele, muutub lülisammas ebastabiilseks ja rühivead on väga kerged tulema. On teada, et 
seismine koormab lülivahekettaid vähem kui istumine ja seepärast tuleb istuda nii vähe ja 
liikuda nii palju kui võimalik. Siit liikumisrühmade vajalikkus, kus  üheks eesmärgiks on 
kehahoidu korrastav ja treeniv võimlemine.  
Peale kehaliste võimete arendamise on tähtis arendada ka rütmitunnet. Sellepärast sobivad 
lastele muusika saatel tehtavad harjutused. Alustamiseks sobivad nn. “kehakooli” kavad, mis 
koostatakse kõiki lihaserühmi läbitöötavatest üldarendavatest harjutustest. Sellisesse kavva 
kuuluvad kõnnid, jooksud, jalgade, käte, ja kere hoo-, jõu-, painduvuse-, venitusharjutused, 
hüplemised ja hüpped.( Lisa 1. Näidis tund algajatele) 
Tihti on nii et võimlemise veerand jääb koolis võimlemisega ainsaks kokkupuuteks. 
Ainekavad on küllalt tihedad, võimlas on korraga mitme klassi õpilased, klassid on suured ja 
nii on kergem soojenduseks lasta lastel joosta ja minna üle pallimängudele. Kuna minu 
tundides käivad erinevate koolide õpilased, siis on näha praegust situatsiooni. Oma 
praktikast tean, et esimese kooliaastaga muutub laste rüht, tekivad selgrookõverdused, 
längus õlad. Sellepärast on väikesed liikumisrühmad väga vajalikud, last saab paremini 
juhendada ja tekib harjumus tihemini võimelda. 
Liikumisrühma oodatakse õpilasi, kes on huvitatud: 

13) oma keha füüsilisest arendamisest 
14) olema arenguvõimeline 
15) rütmilisest liikumisest 
16) töötama kollektiivis ja selle heaks 
17) loovuse arendamisest 
18) näitama oma oskusi konkurssidel, esinemistel, massiüritustel ( kui laps ei ole 

selleks võimeline, võtab ta osa ainult treeningutest) 
 

 



II ÕPPETEGEVUS 
Liikumisrühmad moodustatakse vabatahtlikkuse alusel, vanuseastmete järgi. Antud perioodil 
töötad neli gruppi 

9) 5-8 aastased   
10) 9-12 aastased 
11) 12-16 aastased 
12) 16-19 aastased 

Kõikide vanuseastmete gruppides toimub õpetus sama ainekava alusel. Vastavalt vanusele 
muutuvad kavad keerukamaks, harjutused raskemaks, füüsiline koormus suuremaks. Samuti 
muutuvad esinemise kohad ja võistlustest osavõtt  sõltuvalt rühma tasemest. 
Kui rühmadesse tekib vabu kohti, siis täidetakse need konkursi korras, et rühma tase säiliks.  
 Treeningud toimuvad kaks korda nädalas, korraga 2 tundi 15.min. 
Koolivaheaegadel toimub treening  erigraafiku järgi. Käime ujumas, bowlingut mängimas, 
metsas jooksmas, jõusaalis jne. Suve- ja talvevaheaegadel on ka treeninglaagrid, 
kevadvaheajal võimaluse korral välisreis koos esinemisega. 
Eesmärgiks on võimalikult palju esineda ja võtta osa kõikidest massiüritustest, mis sobivad 
rühmadele. Kuna Tallinnas oli aastaid võimlemine väga halvas seisus, sai ellu kutsutud 
liikumine “Kauni rühiga ellu”, mille jätkuprojekt on “Hea rühiga ellu”, et anda tavalastele 
rohkem võimalusi esineda ja motivatsiooni võimlemisega tegeleda. Samuti sai teoks Tallinna 
koolinoorte võimlemispeo traditsioon, mis sel aastal toimub viiendat korda ja osavõtt on 
aasta-aastalt suurenenud. Et seda pidu korraldada olen teinud kolm masskava, erinevatele 
vanuseastmetele (lisa nr 2). 
 
III ÕPPESISU 
Võimlemise  ülesanne on  jõu,  painduvuse,  osavuse, rütmitunde ja koordinatsiooni 
arendamine ning rühi, liikumisvilumuste ja aktiivse mõtlemise kujundamine. Sellest lähtuvalt 
on koostatud võimlemise põhivara harjutustik.  Rühi arendamine ja koordinatsiooni 
arendamine on pidev, üldarendavate harjutuste kaudu toimuv protsess. Seepärast on oluline 
silmas pidada järgmist: 

7) hea rühi kujunemise tagavad selja- ja kõhulihaste harjutused 
vahelduvalt kägardumis-sirutusharjutustega. Erilist tähelepanu 
pöörata nende harjutuste õigele sooritamisele. 

8) Harjutused lülisamba sirutusoskuse kujundamiseks, õlavöötme ja 
vaagna stabiilsuse tõstmiseks 

9) Koordinatsiooni arendamisel on peamine üldarendavate 
harjutuste mitmekesisus. 

Harjutuskombinatsioonide õppimise eesmärgiks on ka aktiivse mõtlemise ning liikumisilu 
arendamine ja kujundamine. Tütarlaste võimlemisel tuleb pearõhk suunata kogu keha 
terviklikule läbitöötamisele ja harjutuste sujuvale täitmisele. 
Liikumisrühmas peab koormus vastama lapse arengule. Kuna lapsed võetakse rühma ilma 
konkursita, siis on laste tase erinev, millega tuleb arvestada. Nõrgematele lastele tuleb leida 
vastavad esinemisvõimalused, et tekiks stiimul edasi tegutsemiseks. Selleks on 
suurepärased massvõimlemise üritused. 
“Masskavade esitamisel demonstreeritakse suure hulga võimlejate füüsilist ettevalmistust, 
kollektiivsust, organiseeritust ja liikumise ilu. Seepärast on masskavad väärtuslikuks 
vahelduseks võimlemisalases töös. Masside esinemised innustavad nii esinejaid kui 
pealtvaatajaid, olles seetõttu kehalise kasvatuse propageerimise 
vahendiks.”(Palmse,1983.100) 
Masskavadest osavõtt edendab õpilaste üldist kehalist arengut ja rütmilisuse kasvu. Kuna 
proovid ja esinemised toimuvad värskes õhus, on see heaks aktiivseks puhkuseks. Hästi 
koostatud ja üheaegselt esitatud masskava jälgimine jätab kauni mulje ja on seetõttu 
esteetiliseks elamuseks. 
Masskava koostamisel tuleb jälgida: 

1)  oleks jõukohane, eakohane 
2) jälgiks sündmust või tähtpäeva, mille puhul toimub esinemine 



3)  esitatava kava liiki ja sisu – vahendid      
4)muusika sobivus eale ja kavale 
5) kava pikkus 3-10 min. Tuleb arvestada väljakule tulekut ja minekut 
6)kostüümid – kontrastide arvestamine 

     7)esinemisväljaku suurus ja märgistus 
 
Masskava võib kordaläinuks tunnistada, kui see jääb meelde pealtvaatajale ja pakub lusti 
tegijale. Kui õpilased jäävad ootama järgmist pidu ja on selle nimel nõus pingutama ja ka 
kulutusi tegema, siis on üritused igati vajalikud. Kui aga leidub entusiaste, kes neid 
korraldada tahavad ja raha nende ürituste läbiviimiseks. Kuna puuduvad valmis 
esinemiskavad jääb see loominguline protsess õpetajale. Kavad jäävad ainult oma 
rühmadele ja säilivad ainult videodes.  
 
IV TUNNI LÄBIVIIMINE 
Tunni läbiviimisel tuleb jälgida: 

17) õpitavast arusaamist ja rakendamist 
18) õpitava järjestikuse esitamise nõue, süsteemsus 
19) õpilase aktiviseerimine, keskendumine, eakohasus ja puhkemomendid 
20) jõukohasuse arvestamine, õpilase eripära arvestamine 
21) lihtsamalt keerulisemale ülemineku põhimõte 
22) järjepidevus – juurdeõppimine ja kordamine 
23) õpperühma liikmete vastastikune rikastamine, hea koostöö loomine, 

loovuse arendamine 
24) hoiduda üle võimete õppimisest 
 

“Ma tean, et ma ei suuda midagi kellelegi õpetada. Ma suudan vaid luua keskkonna, kus 
igaüks saab õppida”(Carl Rogers 1969) 
 
V  ÕPITULEMUSTE HINDAMINE 
Kõige tähtsam on lapse rahulolu oma tegevusega, samuti lapsevanema rahulolu lapse 
saavutustega. Toimuvad lahtised tunnid, kus saab jälgida õpiprotsessi. Igal kevadel toimud 
aruandlus – kontsert, kus esinevad kõik lapsed. Võetakse osa kõikidest liikumisrühmadele 
mõeldud võistlustest, konkurssidest ja esinemistest. Osalemine suurtel võimlemispidudel, 
kus koht väljakul määratakse taseme järgi. Peale iga esinemist on suuline analüüs ja 
võimalusel video-analüüs esinemise kohta. Uutele kavadele palutakse eksperdi arvamust. 
Igal kevadel saavad lapsed tänukirja tehtud töö eest. “Head lapsed kasvavad vitsata”. 
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LÄBIVAD AINED: 
 Põhivõimlemine 

 Põhiasendid ja liikumised 
algseis, sulgseis, päkkseis, käärseis, harkseis, päkkharkseis, ristseis, puuteseis, 
sammseisud, kükk, poolkükk, poolkumerkükk, kägar, toengkägar, väljaaste,  
 
                           
kallutusväljaaste, väljaseade, iste, toengiste, harkiste, toengharkiste, rististe, põlvitusiste, 
toengpõlvitusiste, uppiste, nurkiste, toengrististe, tõkkeiste, poolspagaat, spagaat, 
toenglamang, külgtoenglamang, tagatoenglamang, põlvitus, toengpõlvitus, toengrõhtpõlvitus, 
väljaseadepõlvitus kõrvale, seljati-selitsi, küljeti-külitsi, rinnati-rinnutsi. 
 
Käte asendid: all, ees ,ülal, kõrval, ees-all, ees-ülal, ülal-kõrval, all-kõrval  
tagaall,puusal,rinnal,seljal,õlgadel,kuklal,pihkseongus,sõrmseongus,küünarvarsseongus,õlav
arsseongus, pihutsi, avaringselt. 

 
Hooharjutused ja vibutused 

Käte hood ette-taha, käed altkaarega üles-kõrvale ja seest kaarega alla-kõrvale, käteringid 
eespinnas ja eest taha ning tagant ette, sama liikumisel, veski-ringid Jala hood ette-taha-
kõrvale toe ääres ja ilma, jala ringid. Kerehood, kereringid, kerelainetus. 

 
Venitus- ja painduvusharjutused 

Sooritada harjutusi suure ulatusega, järk-järgult ulatust suurendades. Püstitada eesmärk 
painduvuse saavutamiseks(anda juhiseid kodus harjutamiseks). Selgitada venituse 
põhimõtet ja õpetada erinevaid venitusharjutusi erinevatele lihasgruppidele 

 
Lõdvestusharjutused 

Üksikute kehaosade (käed, jalad, õlavöö, kael jt.) ja terviklik lõdvestus. Lõdvestuse-
pingutuse vaheldus (ka kaaslase abiga).Lõõgastus selililamangus (jalad kergelt harkasendis, 
käed all-kõrval) 

 
Tasakaaluharjutused 

Raskuskese tugipinnas-tasakaal asendis (staatiline), tasakaal liikumises (dünaamiline) ja 
pöörded. Seis ühel jalal, päkkseis, seis ühe jala päkal, rõhtseis, samade püsiasendite 
võtmine liikumiselt. Pöörded-ristsammuga, hüppega, pöörded liikumisel. 

 
Kõnd ja kõnniharjutused .Jooks ja jooksuharjutused 

Kõnd kindla rütmi järgi, kõnd muusika dünaamika järgi. Kõnd erinevas tempos ja erineva 
sammupikkusega. Erinevad kõnni vormid: käpili, poolkükiskõnd, põlvetõstekõnd, 
jalatõstekõnd, väljaastekõnd, vetruvkõnd, sääretõstekõnd, tagurpidi-kõnd, luisksamm, 
ristsamm, juurdevõtusamm, vahetussamm. Liikumine ristsammuga ette, taha, kõrvale. 
 
Matkivad kõnniharjutused. Kõnd erinevate käteasenditega ja –liigutustega. Kõnd (jooks) 
kujundliikumisena. Kõnd (jooks) üle takistuste ja takistuste vahel. Kiirenev kõnd üleminekuga 
jooksule. Mitmesugused kõnni ja jooksuharjutuste seosed. 
 
Kannatõstejooks, põlvetõstejooks, sirutusjooks, koordinatsioonjooks, vaba jooks, jooks 
erineva sammu pikkusega, tagurpidijooks, jooks külg ees, jalatõstejooks, jooks kõrvale 
ristsammuga ette ja taha, väljendusjooks 
 

Hüppamine 
Sulghüplemine, sulghüplemine vahehüpisega, harkihüplemine, kükkihüplemine, 
ristihüplemine. Hüplemine ühel jalal paigal ja liikumisega, harkihüplemine, käärishüplemine, 
käärishüplemine jalavahetusega, sulghüplemine pööretega ja poolpööretega mõlemale 
poole, väljaseade hüplemine, põlvetõstehüplemine, sääretõstehüplemine. Hüplemine ümber 



ja üle vahendite eri suundades. Hüplemisharjutuste kombinatsioonid erinevates hüpistes. 
Hüplemisharjutused erinevate käteasendite ja –liigutustega. Koordinatsiooniharjutused. 
 
Põlvetõstehüpe, jalatõstehüpe, sammhüpe, sulghüpe 180° pöördega, harkhüpe, galopp, 
kägarhüpe, löökhüpe kõrvale, pöialöökhüpe, väljaastest hüpe jalgade kääritamisega  
 
                            
väljaastesse, sirutushüpe, pöördsammhüpe, ratashüpe. Hüppekombinatsioonid koos 
juurdevõtusammudega 

 
Akrobaatika 
Tirel ette ja taha mitmesugustest lähteasenditest ja erinevatesse lõppasenditesse. Veered ja 
kiikumised ülesirutatult kõhulilamangus, veere seisust väljaastega kõrvale, harkistest 
ringveere. 
Turiseisu variandid käte ja jalgade erineva asendiga. 
Tiritamm erinevatest lähteasenditest käte ja jalgade erineva asendiga. 
Ratas kõrvale, mõlemale poole, ühe käega. 
 
Õpilase loovuse arendamiseks ja aktiivsuse tõstmiseks sooritada nii staatilisi kui dünaamilisi 
akrobaatikaharjutusi paarides, kolmikutes. 
Kaarsild erinevatest asenditest, sildringid. 
Püramiidid. 

 
Harjutused vahenditega 

Rõngas – asendi muutmine, vetrumisega rõnga kiigutamine ees- ja külgpinnas, 
hüpped kiikuvasse rõngasse ja välja. Rõnga pöörlemine, rõnga veeretamine. Rõnga 
“kaheksa”, visked eri tasapindades, rõnga ringitamised, liikumine koos sammudega. 

Pall – visked ja püüdmised ühe ja kahe käega, põrgatused, veered, seosed 
sammudega. Veere labakäte vahel, sisse ja väljapööre, palli veere üle turja, harjutused kahe 
palliga. Palli-kaheksa. 

Hüpits – hüplemised hüpitsa tiirutamisega, eri suundades, eri hüpetega. Hüpitsa 
“kaheksa”, galopphüplemine, jooks. Hüplemised paaris, ühe ja kahe hüpitsaga. 

Hoonöör- Hüplemine üle kiikuva hoonööri, läbijooksud tiirleva hoonööri alt,  
hüplemine koos väljajooksuga, hüplemine koos hüpitsaga, grupi hüpped. 

Võimlemiskepp - Erinevate põhivõimlemisharjutuste abivahend. Hüplemised üle ühe 
ja mitme võimlemiskepi, jalatõsted üle kepi. 

Hantlid – lisa koormus erinevate lihaste treenimisel, Põhiliselt kätelihastele ja 
seljalihastele. 

Võimlemispink - abivahend põhivõimlemis-, tasakaalu-, jõuharjutustel. 
Redel -  abivahend jõu- ja venitusharjutustel 

 
Rütmika 
Eesmärgid: 

1) rütmitunde, musikaalsuse, loovuse arendamine liikumise   kaudu 
2) hea tervis ja õige kehahoid 

3) harmooniline ja aktiivne elulaad 
4)esteetilisus 

 
Keha üldine arendamine ja liikumistehnika kujundamine  Õpitakse keha tunnetamist, 
liigutuste liitsust ja plastilisust ning oskust korrigeerida rühti. Arendatakse osavust, 
painduvust, jõudu, vastupidavust, rütmitunnet, ruumitunnetust, koordinatsiooni. 
Kasutatakse rütmika erivorme: põhivõimlemist, naisvõimlemist, aeroobikat, tantsulist 
võimlemist, mänge muusika saatel jne. 
 



Loovuse ja aktiivsuse kujundamine. Muusika kuulamine ja iseloomustamine. Rütmide 
eristamine. Liikumisimprovisatsioonid. Harjutuste liitmine seosteks. Enda jaoks 
harjutuskompleksi koostamine. Erinevate liikumiste analüüs. Oskuste kujundamine 
iseseisvaks võimlemisharrastuseks. 
 
Väljenduslikkuse arendamine. Kujutlusvõime ja loovuse arendamine. Muusikas kooskõlas 
olevate liigutuste ja liikumiste esitamine. Iseseisev esinemine. 
 
Tantsuharjutused. 
Galopp-, polka ja hüpaksammude kombinatsioonid. Polka pöördega. Valsi-, rumba-, rocki-, 
samba-, tšatša-, džaivi- põhisammud. India tantsu sammud, flamenko, stepp. Hip-hop, 
aeroobika eri suundade sammud. Karaktertantsud. Klassikaline tants: Jalgade ja käte 
positsioonid I-V, Harjutused tugipuu juures. 

 
 Kavade koostamine. 
Kavad koostab õpetaja, lähtudes laste vanusest, võimetest. Peab leidma  rühmale eakohase 
muusika, kostüümid ja liikumise. Püütakse koostada eriilmelisi kavu, et arendada loovust.  
Arendada laste esinemiskindlust, väljenduslikkust, emotsionaalsust, loovust. 
Kavade koostamisel püütakse laialdaselt kasutada kogu õpitut, seda pidevalt arendades. 
Anda lastele võimalus ise kava teha, seda hiljem analüüsides ja paremate kavade võtmine 
repertuaari.  
Kuna eesmärgiks on luua esinemisrühmad, siis teeme erinevaid programme, millega esineda 
erinevates kohtades ja olukordades. 
 
Teoreetilised teadmised 
 Rühiõpetus. Seletus lastele, et sportliku tegevuse vajadus noores eas paneb aluse 
huvitatusele, harjumustele ja liikumisvilumustele kogu eluks. Loeng kehakooli vajalikkusest. 
Hea kehahoid – pea, selja- ja istmikukumeruste äärmised punktid on ühel vertikaalil. Istudes 
selg sirge, jalatallad toetuvad põrandale, käed laual (sõrmeotsad silmadeni),  pea kallutatud 
pisut ettepoole. Rühivead võivad soodustada haigustele vastuvõtlikkust. 
 
Hingamisõpetus. Peab oskama hingata ja oma rinnakorvi liikumist juhtida. Sissehingamine 
läbi nina. 

7) Kõrghingamine -  tõusevad õlad, rangluud 
8) keskmine hingamine – laieneb rinnakorv 
9) kõhuhingamine – diafragma alla 

Väljahingamine – läbi suu või nina, tühjendada kopsud täielikult. 
Hingamispeetus – täis või tühjade kopsudega. Sooritada mõõdukalt. 
Põhjalik  hingamine haarab kogu keha – suurendab hingamisvõimet, tugevdab 
hingamislihaseid, parandab ainevahetust, tugevdab organismi. Sundi ei tohi olla. Parimad 
asendid: seistes käed toetavad põlvedele, istes, lamades. 
 
Streching on staatiline venitusharjutuste süstaam. Venitada tuleb aeglaselt ( ei jonksuta) . 
Piirasendit ei tohi kiiresti sisse võtta. Tähelepanu kontsentreerida venitatud lihasele. 
Painduvust arendav toime vajab kolm või enam korda nädalas harjutamist. Endist taset aitab 
hoida 1-2 korda nädalas venitus. 
 
Vigastuste vältimine ja esmane abi. Esmateadmised lihastest ja nende manuaalsest 
testimisest. Jaapani massaaži  Shindo võtted koos eelneva vabalangemis-venitusega. 
Esmased hügieeninõuded. 
 
Kavade koostamisest. Muusika valik, sobivus. . Raskusaste ja sobivus rühmale. Kas teema 
valik on tantsijale huvitav. Kas tantsija teab,  mida ta oma tantsuga väljendab. Stiilipuhtus 
(muusika-liikumine-kostüüm-esitus). Lavaruumi õige kasutamine (tantsujoonised ja 
tasandid). Kas ja kus on tantsu algus, teemaarendus, kulminatsioon ja lõpetus. Tantsu 



sisuline ja vormiline tasakaal. Tegevus laval peab olema jälgitav, mitu olulist asja ei tohi 
toimuda üheaegselt. Kostüümi sobivus. Valguskujunduse toetavast mõjust. Lavale tulek ja 
äraminek. Kontrastide leidmine rütmis, plastikas, ruumikasutuses. Kasulik teada et iga 
liigutus, mis proovisaalist lavale jõuab, mõjub kahvatuma ja aeglasemana. Seega kõik, mis 
tundub natuke liiga kiire, liiga äkiline, terav, liiga suur, liiga agressiivne, on lavale jõudes 
usutav ja täpne. 

                  
Erinevad õppevormid. 
Lisaks saalitreeningutele, kuulub õppetöö hulka: 
     
     1) seminarid, teoreetilised ja praktilised 

14) esinemised lavadel ja staadionitel 
15) laagrid 
16) võistlused, konkursid, festivalid 
17) videosalvestuste analüüs 
18) reisid, matkad 
19) näitlikud tunnid tavakooli rühmadele 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
LIIKUMISRÜHM 
 

Sihtgrupp:  3.-7. aastased 
Õppetöö maht:  2 õppetundi nädalas  2 korda, 1 õppetund nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   70 tundi aastas, sellest  12 tundi teoreetiline osa 
                  58 tundi praktiline osa 
 
I ÜLDOSA  
 

Võimlemise tähtsus lapse arengus. 
 “Kaunis välimuses pole määravad üksnes isikupärane soeng ning ilusad riided, vaid just 
see, missuguse kehahoiuga neid kantakse. Kehahoid pole püsiv ja muutumatu, seda 
mõjutavad nii meeleolu, tervis kui ka kehaline vormisolek. Korrektne rüht tagab meile sirge 
selja ja terve lülisamba kõrge vanaduseni. Paljud tervisehädad saavad alguse just halvast 
rühist .Seega vajab kehahoid regulaarset kontrolli ja hoolitsust.” 
 ( Hermlin 2001,96) 
Tegurid mis halvendavad lapse rühti: 

13) ebaõige toitumine (alatoitumine) 
14) raske koolikott 
15) vähesed liikumisharjumused 
16) halb kehahoid 

Ainekava koostamisel pöörasin tähelepanu kahele viimasele punktile.   Viimasel ajal 
räägitakse üha rohkem rühihäiretest, nende avastamise teeb raskeks see, et rühivead 
tulevad hiilides ning arenevad esialgu peaaegu alati ilma vaevusteta. Rühihäire 
süvenemisest põhjustatud lülisamba muutused alluvad ravile hästi ainult varases staadiumis. 
Lülisammas on kõige liikuvam 7-8 aastastel lastel. Kui lihasjõu areng ei jõua pikkuskasvule 
järele, muutub lülisammas ebastabiilseks ja rühivead on väga kerged tulema. On teada, et 
seismine koormab lülivahekettaid vähem kui istumine ja seepärast tuleb istuda nii vähe ja 
liikuda nii palju kui võimalik. Siit liikumisrühmade vajalikkus, kus  üheks eesmärgiks on 
kehahoidu korrastav ja treeniv võimlemine.  
Peale kehaliste võimete arendamise on tähtis arendada ka rütmitunnet. Sellepärast sobivad 
lastele muusika saatel tehtavad harjutused. Alustamiseks sobivad nn. “kehakooli” kavad, mis 
koostatakse kõiki lihaserühmi läbitöötavatest üldarendavatest harjutustest. Sellisesse kavva 
kuuluvad kõnnid, jooksud, jalgade, käte, ja kere hoo-, jõu-, painduvuse-, venitusharjutused, 
hüplemised ja hüpped.( Lisa 1. Näidis tund algajatele) 
Tihti on nii et võimlemise veerand jääb koolis võimlemisega ainsaks kokkupuuteks. 
Ainekavad on küllalt tihedad, võimlas on korraga mitme klassi õpilased, klassid on suured ja 
nii on kergem soojenduseks lasta lastel joosta ja minna üle pallimängudele. Kuna minu 
tundides käivad erinevate koolide õpilased, siis on näha praegust situatsiooni. Oma 
praktikast tean, et esimese kooliaastaga muutub laste rüht, tekivad selgrookõverdused, 
längus õlad. Sellepärast on väikesed liikumisrühmad väga vajalikud, last saab paremini 
juhendada ja tekib harjumus tihemini võimelda. 
Liikumisrühma oodatakse õpilasi, kes on huvitatud: 

19) oma keha füüsilisest arendamisest 
20) olema arenguvõimeline 
21) rütmilisest liikumisest 
22) töötama kollektiivis ja selle heaks 
23) loovuse arendamisest 
24) näitama oma oskusi konkurssidel, esinemistel, massiüritustel ( kui laps ei ole 

selleks võimeline, võtab ta osa ainult treeningutest) 
 

 



II ÕPPETEGEVUS 
Liikumisrühmad moodustatakse vabatahtlikkuse alusel, vanuseastmete järgi. Antud perioodil 
töötad neli gruppi 

13) 5-8 aastased   
14) 9-12 aastased 
15) 12-16 aastased 
16) 16-19 aastased 

Kõikide vanuseastmete gruppides toimub õpetus sama ainekava alusel. Vastavalt vanusele 
muutuvad kavad keerukamaks, harjutused raskemaks, füüsiline koormus suuremaks. Samuti 
muutuvad esinemise kohad ja võistlustest osavõtt  sõltuvalt rühma tasemest. 
Kui rühmadesse tekib vabu kohti, siis täidetakse need konkursi korras, et rühma tase säiliks.  
 Treeningud toimuvad kaks korda nädalas, korraga 2 tundi 15.min. 
Koolivaheaegadel toimub treening  erigraafiku järgi. Käime ujumas, bowlingut mängimas, 
metsas jooksmas, jõusaalis jne. Suve- ja talvevaheaegadel on ka treeninglaagrid, 
kevadvaheajal võimaluse korral välisreis koos esinemisega. 
Eesmärgiks on võimalikult palju esineda ja võtta osa kõikidest massiüritustest, mis sobivad 
rühmadele. Kuna Tallinnas oli aastaid võimlemine väga halvas seisus, sai ellu kutsutud 
liikumine “Kauni rühiga ellu”, mille jätkuprojekt on “Hea rühiga ellu”, et anda tavalastele 
rohkem võimalusi esineda ja motivatsiooni võimlemisega tegeleda. Samuti sai teoks Tallinna 
koolinoorte võimlemispeo traditsioon, mis sel aastal toimub viiendat korda ja osavõtt on 
aasta-aastalt suurenenud. Et seda pidu korraldada olen teinud kolm masskava, erinevatele 
vanuseastmetele (lisa nr 2). 
 
III ÕPPESISU 
Võimlemise  ülesanne on  jõu,  painduvuse,  osavuse, rütmitunde ja koordinatsiooni 
arendamine ning rühi, liikumisvilumuste ja aktiivse mõtlemise kujundamine. Sellest lähtuvalt 
on koostatud võimlemise põhivara harjutustik.  Rühi arendamine ja koordinatsiooni 
arendamine on pidev, üldarendavate harjutuste kaudu toimuv protsess. Seepärast on oluline 
silmas pidada järgmist: 

10) hea rühi kujunemise tagavad selja- ja kõhulihaste harjutused 
vahelduvalt kägardumis-sirutusharjutustega. Erilist tähelepanu 
pöörata nende harjutuste õigele sooritamisele. 

11) Harjutused lülisamba sirutusoskuse kujundamiseks, õlavöötme ja 
vaagna stabiilsuse tõstmiseks 

12) Koordinatsiooni arendamisel on peamine üldarendavate 
harjutuste mitmekesisus. 

Harjutuskombinatsioonide õppimise eesmärgiks on ka aktiivse mõtlemise ning liikumisilu 
arendamine ja kujundamine. Tütarlaste võimlemisel tuleb pearõhk suunata kogu keha 
terviklikule läbitöötamisele ja harjutuste sujuvale täitmisele. 
Liikumisrühmas peab koormus vastama lapse arengule. Kuna lapsed võetakse rühma ilma 
konkursita, siis on laste tase erinev, millega tuleb arvestada. Nõrgematele lastele tuleb leida 
vastavad esinemisvõimalused, et tekiks stiimul edasi tegutsemiseks. Selleks on 
suurepärased massvõimlemise üritused. 
“Masskavade esitamisel demonstreeritakse suure hulga võimlejate füüsilist ettevalmistust, 
kollektiivsust, organiseeritust ja liikumise ilu. Seepärast on masskavad väärtuslikuks 
vahelduseks võimlemisalases töös. Masside esinemised innustavad nii esinejaid kui 
pealtvaatajaid, olles seetõttu kehalise kasvatuse propageerimise 
vahendiks.”(Palmse,1983.100) 
Masskavadest osavõtt edendab õpilaste üldist kehalist arengut ja rütmilisuse kasvu. Kuna 
proovid ja esinemised toimuvad värskes õhus, on see heaks aktiivseks puhkuseks. Hästi 
koostatud ja üheaegselt esitatud masskava jälgimine jätab kauni mulje ja on seetõttu 
esteetiliseks elamuseks. 
Masskava koostamisel tuleb jälgida: 

1)  oleks jõukohane, eakohane 
2) jälgiks sündmust või tähtpäeva, mille puhul toimub esinemine 



3)  esitatava kava liiki ja sisu – vahendid      
4)muusika sobivus eale ja kavale 
5) kava pikkus 3-10 min. Tuleb arvestada väljakule tulekut ja minekut 
6)kostüümid – kontrastide arvestamine 

     7)esinemisväljaku suurus ja märgistus 
 
Masskava võib kordaläinuks tunnistada, kui see jääb meelde pealtvaatajale ja pakub lusti 
tegijale. Kui õpilased jäävad ootama järgmist pidu ja on selle nimel nõus pingutama ja ka 
kulutusi tegema, siis on üritused igati vajalikud. Kui aga leidub entusiaste, kes neid 
korraldada tahavad ja raha nende ürituste läbiviimiseks. Kuna puuduvad valmis 
esinemiskavad jääb see loominguline protsess õpetajale. Kavad jäävad ainult oma 
rühmadele ja säilivad ainult videodes.  
 
IV TUNNI LÄBIVIIMINE 
Tunni läbiviimisel tuleb jälgida: 

25) õpitavast arusaamist ja rakendamist 
26) õpitava järjestikuse esitamise nõue, süsteemsus 
27) õpilase aktiviseerimine, keskendumine, eakohasus ja puhkemomendid 
28) jõukohasuse arvestamine, õpilase eripära arvestamine 
29) lihtsamalt keerulisemale ülemineku põhimõte 
30) järjepidevus – juurdeõppimine ja kordamine 
31) õpperühma liikmete vastastikune rikastamine, hea koostöö loomine, 

loovuse arendamine 
32) hoiduda üle võimete õppimisest 
 

“Ma tean, et ma ei suuda midagi kellelegi õpetada. Ma suudan vaid luua keskkonna, kus 
igaüks saab õppida”(Carl Rogers 1969) 
 
V  ÕPITULEMUSTE HINDAMINE 
Kõige tähtsam on lapse rahulolu oma tegevusega, samuti lapsevanema rahulolu lapse 
saavutustega. Toimuvad lahtised tunnid, kus saab jälgida õpiprotsessi. Igal kevadel toimud 
aruandlus – kontsert, kus esinevad kõik lapsed. Võetakse osa kõikidest liikumisrühmadele 
mõeldud võistlustest, konkurssidest ja esinemistest. Osalemine suurtel võimlemispidudel, 
kus koht väljakul määratakse taseme järgi. Peale iga esinemist on suuline analüüs ja 
võimalusel video-analüüs esinemise kohta. Uutele kavadele palutakse eksperdi arvamust. 
Igal kevadel saavad lapsed tänukirja tehtud töö eest. “Head lapsed kasvavad vitsata”. 
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LÄBIVAD AINED: 
 Põhivõimlemine 

 Põhiasendid ja liikumised 
algseis, sulgseis, päkkseis, käärseis, harkseis, päkkharkseis, ristseis, puuteseis, 
sammseisud, kükk, poolkükk, poolkumerkükk, kägar, toengkägar, väljaaste,  
 
                           
kallutusväljaaste, väljaseade, iste, toengiste, harkiste, toengharkiste, rististe, põlvitusiste, 
toengpõlvitusiste, uppiste, nurkiste, toengrististe, tõkkeiste, poolspagaat, spagaat, 
toenglamang, külgtoenglamang, tagatoenglamang, põlvitus, toengpõlvitus, toengrõhtpõlvitus, 
väljaseadepõlvitus kõrvale, seljati-selitsi, küljeti-külitsi, rinnati-rinnutsi. 
 
Käte asendid: all, ees ,ülal, kõrval, ees-all, ees-ülal, ülal-kõrval, all-kõrval  
tagaall,puusal,rinnal,seljal,õlgadel,kuklal,pihkseongus,sõrmseongus,küünarvarsseongus,õlav
arsseongus, pihutsi, avaringselt. 

 
Hooharjutused ja vibutused 

Käte hood ette-taha, käed altkaarega üles-kõrvale ja seest kaarega alla-kõrvale, käteringid 
eespinnas ja eest taha ning tagant ette, sama liikumisel, veski-ringid Jala hood ette-taha-
kõrvale toe ääres ja ilma, jala ringid. Kerehood, kereringid, kerelainetus. 

 
Venitus- ja painduvusharjutused 

Sooritada harjutusi suure ulatusega, järk-järgult ulatust suurendades. Püstitada eesmärk 
painduvuse saavutamiseks(anda juhiseid kodus harjutamiseks). Selgitada venituse 
põhimõtet ja õpetada erinevaid venitusharjutusi erinevatele lihasgruppidele 

 
Lõdvestusharjutused 

Üksikute kehaosade (käed, jalad, õlavöö, kael jt.) ja terviklik lõdvestus. Lõdvestuse-
pingutuse vaheldus (ka kaaslase abiga).Lõõgastus selililamangus (jalad kergelt harkasendis, 
käed all-kõrval) 

 
Tasakaaluharjutused 

Raskuskese tugipinnas-tasakaal asendis (staatiline), tasakaal liikumises (dünaamiline) ja 
pöörded. Seis ühel jalal, päkkseis, seis ühe jala päkal, rõhtseis, samade püsiasendite 
võtmine liikumiselt. Pöörded-ristsammuga, hüppega, pöörded liikumisel. 

 
Kõnd ja kõnniharjutused .Jooks ja jooksuharjutused 

Kõnd kindla rütmi järgi, kõnd muusika dünaamika järgi. Kõnd erinevas tempos ja erineva 
sammupikkusega. Erinevad kõnni vormid: käpili, poolkükiskõnd, põlvetõstekõnd, 
jalatõstekõnd, väljaastekõnd, vetruvkõnd, sääretõstekõnd, tagurpidi-kõnd, luisksamm, 
ristsamm, juurdevõtusamm, vahetussamm. Liikumine ristsammuga ette, taha, kõrvale. 
 
Matkivad kõnniharjutused. Kõnd erinevate käteasenditega ja –liigutustega. Kõnd (jooks) 
kujundliikumisena. Kõnd (jooks) üle takistuste ja takistuste vahel. Kiirenev kõnd üleminekuga 
jooksule. Mitmesugused kõnni ja jooksuharjutuste seosed. 
 
Kannatõstejooks, põlvetõstejooks, sirutusjooks, koordinatsioonjooks, vaba jooks, jooks 
erineva sammu pikkusega, tagurpidijooks, jooks külg ees, jalatõstejooks, jooks kõrvale 
ristsammuga ette ja taha, väljendusjooks 
 

Hüppamine 
Sulghüplemine, sulghüplemine vahehüpisega, harkihüplemine, kükkihüplemine, 
ristihüplemine. Hüplemine ühel jalal paigal ja liikumisega, harkihüplemine, käärishüplemine, 
käärishüplemine jalavahetusega, sulghüplemine pööretega ja poolpööretega mõlemale 
poole, väljaseade hüplemine, põlvetõstehüplemine, sääretõstehüplemine. Hüplemine ümber 



ja üle vahendite eri suundades. Hüplemisharjutuste kombinatsioonid erinevates hüpistes. 
Hüplemisharjutused erinevate käteasendite ja –liigutustega. Koordinatsiooniharjutused. 
 
Põlvetõstehüpe, jalatõstehüpe, sammhüpe, sulghüpe 180° pöördega, harkhüpe, galopp, 
kägarhüpe, löökhüpe kõrvale, pöialöökhüpe, väljaastest hüpe jalgade kääritamisega  
 
                            
väljaastesse, sirutushüpe, pöördsammhüpe, ratashüpe. Hüppekombinatsioonid koos 
juurdevõtusammudega 

 
Akrobaatika 
Tirel ette ja taha mitmesugustest lähteasenditest ja erinevatesse lõppasenditesse. Veered ja 
kiikumised ülesirutatult kõhulilamangus, veere seisust väljaastega kõrvale, harkistest 
ringveere. 
Turiseisu variandid käte ja jalgade erineva asendiga. 
Tiritamm erinevatest lähteasenditest käte ja jalgade erineva asendiga. 
Ratas kõrvale, mõlemale poole, ühe käega. 
 
Õpilase loovuse arendamiseks ja aktiivsuse tõstmiseks sooritada nii staatilisi kui dünaamilisi 
akrobaatikaharjutusi paarides, kolmikutes. 
Kaarsild erinevatest asenditest, sildringid. 
Püramiidid. 

 
Harjutused vahenditega 

Rõngas – asendi muutmine, vetrumisega rõnga kiigutamine ees- ja külgpinnas, 
hüpped kiikuvasse rõngasse ja välja. Rõnga pöörlemine, rõnga veeretamine. Rõnga 
“kaheksa”, visked eri tasapindades, rõnga ringitamised, liikumine koos sammudega. 

Pall – visked ja püüdmised ühe ja kahe käega, põrgatused, veered, seosed 
sammudega. Veere labakäte vahel, sisse ja väljapööre, palli veere üle turja, harjutused kahe 
palliga. Palli-kaheksa. 

Hüpits – hüplemised hüpitsa tiirutamisega, eri suundades, eri hüpetega. Hüpitsa 
“kaheksa”, galopphüplemine, jooks. Hüplemised paaris, ühe ja kahe hüpitsaga. 

Hoonöör- Hüplemine üle kiikuva hoonööri, läbijooksud tiirleva hoonööri alt,  
hüplemine koos väljajooksuga, hüplemine koos hüpitsaga, grupi hüpped. 

Võimlemiskepp - Erinevate põhivõimlemisharjutuste abivahend. Hüplemised üle ühe 
ja mitme võimlemiskepi, jalatõsted üle kepi. 

Hantlid – lisa koormus erinevate lihaste treenimisel, Põhiliselt kätelihastele ja 
seljalihastele. 

Võimlemispink - abivahend põhivõimlemis-, tasakaalu-, jõuharjutustel. 
Redel -  abivahend jõu- ja venitusharjutustel 

 
Rütmika 
Eesmärgid: 

1) rütmitunde, musikaalsuse, loovuse arendamine liikumise   kaudu 
2) hea tervis ja õige kehahoid 

3) harmooniline ja aktiivne elulaad 
4)esteetilisus 

 
Keha üldine arendamine ja liikumistehnika kujundamine  Õpitakse keha tunnetamist, 
liigutuste liitsust ja plastilisust ning oskust korrigeerida rühti. Arendatakse osavust, 
painduvust, jõudu, vastupidavust, rütmitunnet, ruumitunnetust, koordinatsiooni. 
Kasutatakse rütmika erivorme: põhivõimlemist, naisvõimlemist, aeroobikat, tantsulist 
võimlemist, mänge muusika saatel jne. 
 



Loovuse ja aktiivsuse kujundamine. Muusika kuulamine ja iseloomustamine. Rütmide 
eristamine. Liikumisimprovisatsioonid. Harjutuste liitmine seosteks. Enda jaoks 
harjutuskompleksi koostamine. Erinevate liikumiste analüüs. Oskuste kujundamine 
iseseisvaks võimlemisharrastuseks. 
 
Väljenduslikkuse arendamine. Kujutlusvõime ja loovuse arendamine. Muusikas kooskõlas 
olevate liigutuste ja liikumiste esitamine. Iseseisev esinemine. 
 
Tantsuharjutused. 
Galopp-, polka ja hüpaksammude kombinatsioonid. Polka pöördega. Valsi-, rumba-, rocki-, 
samba-, tšatša-, džaivi- põhisammud. India tantsu sammud, flamenko, stepp. Hip-hop, 
aeroobika eri suundade sammud. Karaktertantsud. Klassikaline tants: Jalgade ja käte 
positsioonid I-V, Harjutused tugipuu juures. 

 
 Kavade koostamine. 
Kavad koostab õpetaja, lähtudes laste vanusest, võimetest. Peab leidma  rühmale eakohase 
muusika, kostüümid ja liikumise. Püütakse koostada eriilmelisi kavu, et arendada loovust.  
Arendada laste esinemiskindlust, väljenduslikkust, emotsionaalsust, loovust. 
Kavade koostamisel püütakse laialdaselt kasutada kogu õpitut, seda pidevalt arendades. 
Anda lastele võimalus ise kava teha, seda hiljem analüüsides ja paremate kavade võtmine 
repertuaari.  
Kuna eesmärgiks on luua esinemisrühmad, siis teeme erinevaid programme, millega esineda 
erinevates kohtades ja olukordades. 
 
Teoreetilised teadmised 
 Rühiõpetus. Seletus lastele, et sportliku tegevuse vajadus noores eas paneb aluse 
huvitatusele, harjumustele ja liikumisvilumustele kogu eluks. Loeng kehakooli vajalikkusest. 
Hea kehahoid – pea, selja- ja istmikukumeruste äärmised punktid on ühel vertikaalil. Istudes 
selg sirge, jalatallad toetuvad põrandale, käed laual (sõrmeotsad silmadeni),  pea kallutatud 
pisut ettepoole. Rühivead võivad soodustada haigustele vastuvõtlikkust. 
 
Hingamisõpetus. Peab oskama hingata ja oma rinnakorvi liikumist juhtida. Sissehingamine 
läbi nina. 

10) Kõrghingamine -  tõusevad õlad, rangluud 
11) keskmine hingamine – laieneb rinnakorv 
12) kõhuhingamine – diafragma alla 

Väljahingamine – läbi suu või nina, tühjendada kopsud täielikult. 
Hingamispeetus – täis või tühjade kopsudega. Sooritada mõõdukalt. 
Põhjalik  hingamine haarab kogu keha – suurendab hingamisvõimet, tugevdab 
hingamislihaseid, parandab ainevahetust, tugevdab organismi. Sundi ei tohi olla. Parimad 
asendid: seistes käed toetavad põlvedele, istes, lamades. 
 
Streching on staatiline venitusharjutuste süstaam. Venitada tuleb aeglaselt ( ei jonksuta) . 
Piirasendit ei tohi kiiresti sisse võtta. Tähelepanu kontsentreerida venitatud lihasele. 
Painduvust arendav toime vajab kolm või enam korda nädalas harjutamist. Endist taset aitab 
hoida 1-2 korda nädalas venitus. 
 
Vigastuste vältimine ja esmane abi. Esmateadmised lihastest ja nende manuaalsest 
testimisest. Jaapani massaaži  Shindo võtted koos eelneva vabalangemis-venitusega. 
Esmased hügieeninõuded. 
 
Kavade koostamisest. Muusika valik, sobivus. . Raskusaste ja sobivus rühmale. Kas teema 
valik on tantsijale huvitav. Kas tantsija teab,  mida ta oma tantsuga väljendab. Stiilipuhtus 
(muusika-liikumine-kostüüm-esitus). Lavaruumi õige kasutamine (tantsujoonised ja 
tasandid). Kas ja kus on tantsu algus, teemaarendus, kulminatsioon ja lõpetus. Tantsu 



sisuline ja vormiline tasakaal. Tegevus laval peab olema jälgitav, mitu olulist asja ei tohi 
toimuda üheaegselt. Kostüümi sobivus. Valguskujunduse toetavast mõjust. Lavale tulek ja 
äraminek. Kontrastide leidmine rütmis, plastikas, ruumikasutuses. Kasulik teada et iga 
liigutus, mis proovisaalist lavale jõuab, mõjub kahvatuma ja aeglasemana. Seega kõik, mis 
tundub natuke liiga kiire, liiga äkiline, terav, liiga suur, liiga agressiivne, on lavale jõudes 
usutav ja täpne. 

                  
Erinevad õppevormid. 
Lisaks saalitreeningutele, kuulub õppetöö hulka: 
     
     1) seminarid, teoreetilised ja praktilised 

20) esinemised lavadel ja staadionitel 
21) laagrid 
22) võistlused, konkursid, festivalid 
23) videosalvestuste analüüs 
24) reisid, matkad 
25) näitlikud tunnid tavakooli rühmadele 

 


