
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
TANTSULINE TREENING 
 

Sihtgrupp:  10 aastased ja vanemad 

Õppetöö maht: 6 õppetundi nädalas  3 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas 

Õppetöö kestvus: 35 nädalat 

   210 õppetundi aastas, sellest  48 õppetundi teoreetiline osa 

           162 õppetundi praktiline osa 

 

1. Ainekava lühikirjeldus 

Tantsuvaldkonna kaasaegse tantsu ainekava on dokument, mille alusel toimub  õppetöö kaasaegses 

tantsus.  Ainekava üldeesmärgiks on  ühtlustada tantsukoolituse taset huvihariduses.  

Ainekava alusel  toimuv õpe on mõeldud  õpilastele, kes on huvitatud loov- ja kaasaegsesttantsust.  

Tantsuõppe läbivaks ülesandeks   on  toetada õpilase arengut, hõlmates terviklikult   keha ja 

vaimu.  

 2. Õppeeesmärgid 

 Õpilane omandab: 

2.1. teoreetilisi ning praktilisi teadmisi kaasaegsest tantsust vastavalt huvihariduse 

 ainekavas kehtestatud astmetele; 

2.2. kaasaegsee tantsu tehnilise alushariduse edaspidiseks tantsuõppeks stiilide 

 üleselt; 

2.3. isikupärase väljendusoskuse ja loomevõime ning arendab seda järjepidevalt  

 läbi eneseväljenduse ja esinemispraktika; 

2.4. tantsualase huvikoolituse kaudu huvi erinevate kunstiliikide vastu; 

2.5. läbi ühistegevuste suhtlemisoskust ning tantsuks vajalikku distsipliini; 

2.6. teadmise vaimsest ja füüsilisest tervisest, eetikast ja esteetikast. 

3. Õpiväljundid  

 3.1. Õppekava läbinud algastme õppur: 

 

 3.1.1. oskab liikuda lähtudes ruumist, teistest liikujatest ja rütmist; 

 3.1.2. teab  üksikute   kehaosade   loomulikke   liikumisvõimalusi   ning   teadvustab   

  keha   kui terviku liikumisvõimalusi; 

3.1.3. julgeb ennast loovalt ja tantsuliselt väljendada vastavalt ülesandele; 

3.1.4. oskab teha paaris ja rühmatööd; 



3.1.5. julgeb avaldada oma arvamust; 

3.1.6. tunneb ära algtasemel tantsuoskussõnavara; 

3.1.7. järgib tantsutunni ja esinemise head tava; 

3.1.8. järgib tantsutunni ja esinemise head tava. 

 3.2. Õppekava läbinud põhiastme õppur: 

 3.2.1. oskab kasutada isoleeritud liikumist; 

 3.2.2. tajub üldist ruumikasutust grupis ning ennast grupi osana; 

 3.2.3. rakendab  eale vastava teadlikkusega tantsutehnikat; 

 3.2.4. mõistab tervislikku ja oma kehast lähtuvat liikumist; 

 3.2.5. teab esmaseid koreograafia loomise põhimõtteid; 

 3.2.6. tunneb ja oskab kasutada liikumisel põhinevaid improvisatsioone; 

 3.2.7. osaleb omaloominguliste tööde protsessis; 

 3.2.8. teeb individuaal, paaris ja rühmatööd; 

 3.2.9. oskab   oma   liikumist   koordineerida   muusika   struktuuriga   ning   seostada 

    selleiseloomuga; 

 3.2.10.tunneb esinemiskultuuri ning rakendab seda loov ja tantsutehnilisi töid  

  esitades; 

 3.2.11.arutleb liikumise ja tantsukunsti teemadel (tantsu seosed teiste kunstidega); 

 3.2.12.teab ja kasutab tantsuoskussõnavara. 

 

 3.3. Õppekava läbinud vanema astme õppur: 

 3.3.1. valdab   tantsukunsti   kaasaegseid   liikumistehnikaid   nii   

 tantsutehnilisetreeningmeetodina kui ka lavakunsti väljendusvahendina; 

 3.3.2.on omandanud läbi kõigi astmete kehatunnetuse, mis tagab liigutuste ja teadlik

  kusekvaliteedi; 

 3.3.3. teadvustab  oma füüsilist ja loomingulist arengupotentsiaali; 

 3.3.4. oskab hoida oma tervist ja  tantsutehnilist taset; 

 3.3.5. lavaküpsus: oskab, tunneb, teab olukorrale vajalikku, kui astub lavale; 

 3.3.6. mõistab  iseseisva töö osa nii  oma kui ühisloomingus; 



 3.3.7. adub tantsutehnika ja loomingu sünteesi, mõlema vajalikkust; 

 3.3.8. valdab õpetatud tantsuterminoloogiat; 

 3.3.9. huvitub   tantsuvaldkonnast   laiemalt   (tantsuajalugu, erinevad    tantsustiilid, 

    tantsuga seotud temaatikad, tantsuvaldkonna uudised/probleemid jm.); 

 3.3.10. omab   isiklikku   suhet,   mõistmist   ja   arusaama   kaasaegsest     

  tantsukunstist   ning   püüab seda põhjendada ja analüüsida. 

 

4. Õppetöö korraldus 

4.1. Rühmas on 13-15 õpilast; 

4.2. Teooria ja praktika on põimitud; 

4.3. Õpetaja juhendab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt; 

4.4. Õppeaeg on algastmel minimaalselt 2 õppeaastat, põhiastmel kuni 4 aastat, 

 vanemal astmel kuni 2 aastat; 

4.5. Õppetöö maht on minimaalselt 6 tundi nädalas. 

4.6. Õppetöö korraldamisel kasutatakse erinevaid vorme: õppetund, mäng, 

 võistlus, esinemine, vaatluspraktika, laager jm.; 

4.7. Õppetöö toimub liikumist   soosivas   keskkonnas,   millest   sobivaim   oleks   

 peeglitega, tantsimiseks sobiva põranda ning helitehnikaga varustatud saal; 

4.8. kaasaegse   tantsuõppe   eesmärgiks     on  õpilase tantsuliste   võimete,   

 sotsiaalseteoskuste,   loomingulise   mõtlemise,   tervisliku   ellusuhtumise   

 arendamine   tantsimise,   tantsuvaatamise   ja   tantsust   rääkimise   kaudu. 

4.9. Tantsuõpetuse koostisosad 

 on üksteisegamitmetähenduslikus ja tihedas seoses ning toetavad õpilaste  

 teadmiste  ja oskuste omandamist tantsuvaldkonnas. Tantsuõppe läbivaks  

 ülesandeks   on  toetada õpilase arengut, hõlmates terviklikult   keha ja 

 vaimu.  

 

 

5. Õppesisu 

5.1. Algastme õpilane: 

5.1.1.  Keskendumine   inimese   loomulikule   liikumisele; 
5.1.2. Arendatakse õpilaste liikumisjulgust ja liikumisviiside   mitmekülgsust .  Selleks 

   tutvutakse erinevate liigutamisvõimalustega, milleks on näiteks venitamine,

  kallutamine, pööramine, ringitamine, 

 tõstmine, langetamne, raputamine, väristamine jne. ; 

5.1.3. Tutvutakse erinevate sammudega  kõnd, jooks, hüpe, hüplemine, galopp,  

libistamine jne. ning nende lihtsate kombineeringutega. Kasutatakse liikumisi, 



 mis hõlmavad keha tervikuna või keskenduvad üksikute  kehaosade 

liikumisele; 

5.1.4. Ruumitaju arendamiseks  tegeletakse erinevate  suundade, ruumis  

paiknemise ja tasanditega; 

5.1.5. Ajataju arendamiseks vaheldatakse erinevaid temposid, 

arendatakse isikliku  keharuumi  tajumist ning üldise s.o. kogu grupi ruumi 

 tajumist; 

5.1.6. Võrdselt olulised  on  nii õpilase  individuaalse arengu  toetamine  kui     

rühmatöös  vajalike  põhimõtetetutvustamine ja rakendamine; 

5.1.7. Loovusülesannetes on rõhk mängul, vabal liikumisel, vaheldusrikkusel ja 

 rõõmul; 

5.1.8.  Alustataksetantsu oskussõnavara kasutamist. 

  

 

5.2. Põhiastme õpilane: 

 5.2.1. tantsutunni ja esinemise hea tava järgimine. 

 5.2.2. loomuliku liikumise täiustamine  mitmekesiste tantsuliste    

  liikumiskvaliteetidega; 

 5.2.3. tantsulise loovuse, mõtlemise ja liikumismälu arendamine    

  koreograafiliste jadade õppimise, loomise ja improviseeerimise kaudu; 

 5.2.4. tantsutehnikate    ja   kombineeritud   tantsuelementide harjutamine; 

 5.2.5. kompositsiooni   ja improvisatsiooni   algtõdede rakendamine, loovate  

  ülesannete lahendamine nii isikliku liikumiskeele kui grupi arengu huvides; 

 5.2.6. esitatakse  tekkinud omaloomingut ning mõtestatakse nähtut  grupis; 

 5.2.7. arutelud tantsuetenduste  ja filmide ning muude tantsu puudutavate 

  teemade üle; 

 5.2.8. tegeletakse järjepidevalt   teadliku ja tasakaalustatud lihaskonna 

 treenimisega, loomuliku õige hingamisega, räägitakse toitumisest, puhkusest jne.; 

 5.2.9.   kõigis tunni osades käsitletakse muusika ja liikumise seoseid. 

 5.2.10.  tantsuliste oskuste arendamiseks harjutatakse erinevaid 

  tantsutehnikaid     ja   kombineeritud   tantsuelemente; 

 5.3. Vanema astme (eelprofessionaalne) õpilane: 



 5.3.1. kinnistada   eelnevaid   teadmisi   kaasaegsest   tantsust   ja   laiendada    

  praktiliselt selle kunstiliigi mõistmise piire; 

 5.3.2. Tutvutakse   nii   praktiliselt   kui   teoreetiliselt   erinevate   modern   ja    

  kaasaegse   tantsu koolkondadega     ning   nende   treeningsüsteemi    

  põhimõtetega; 

 5.3.3. Treeningutel   pööratakse         

  tähelepanu teadlikule harjutamisele, täpsusele ja detailidele; 

 5.3.4. uuritakse   põhjalikult   liigutuste   omavahelist   koostoimimist   ja      

  seaduspärasusi:   liigutuste   ja aegruumi   suhet,   erinevate   kehaosade   

  omavahelisi   seoseid   ja        

  nende suhet välismaailmaga(Labani liikumisteooria ning  Laban/ Bartenieff 

   liikumise analüüs).  

 5.3.5. arendatakse analüütilist liikumismõtlemist ja kehakasutust tantsija praktikas; 

 5.3.6. jätkatakse kaasaegse tantsu treeningsüsteemide õppimisega, erinevate  

  põrandatehnika vormidega; 

 5.3.7. tutvutakse moderntantsu ajalooga ja tantsuajalooga üldiselt; 

 5.3.8. tantsuetenduste ja filmide külastused; 

 5.3.9. arutletakse, argumenteeritakse ja vaieldakse   tantsu kui kunstiliigi üle; 

 5.3.10.eesmärgiks on oma isikliku seisukoha välja selgitamine ning püüdmine   

 mõista, mis on kaasaegse tantsu sisu ehkmis on   oma ajas olemine väljendatuna  

 liikumiskeele abil. 

6.  Hindamine 

Hindamise aluseks on: 

 6.1.  Aktiivne osalemine õppetöös; 

 6.2. Teadmiste ja oskuste rakendamine tantsulises tegevuses; 

 6.3. Õpilase individuaalne areng tantsuõpetuse käigus; 

 6.4. Osavõtt erinevatest tegevustest; 

 6.2. Loominguline koostöö ja omaloomingu arendamine; 

 6.3.  Osalemine esinemistel, konkkurssidel ja festivalidel. 

 

Hindamismeetodiks   on   tagasiside   andmine.   

Tagasisidestamise peamiseks   eesmärgiks   on  õpilase   arengu   toetamine, eduelamuse  

pakkumine   loomingulises protsessis ja enesereflektsiooni arendamine. 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
TANTSULINE TREENING 
 

Sihtgrupp:  10 aastased ja vanemad 

Õppetöö maht: 4 õppetundi nädalas  2 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas 

Õppetöö kestvus: 35 nädalat 

   140 õppetundi aastas, sellest  32 õppetundi teoreetiline osa 

           108 õppetundi praktiline osa 

 

2. Ainekava lühikirjeldus 

Tantsuvaldkonna kaasaegse tantsu ainekava on dokument, mille alusel toimub  õppetöö kaasaegses 

tantsus.  Ainekava üldeesmärgiks on  ühtlustada tantsukoolituse taset huvihariduses.  

Ainekava alusel  toimuv õpe on mõeldud  õpilastele, kes on huvitatud loov- ja kaasaegsesttantsust.  

Tantsuõppe läbivaks ülesandeks   on  toetada õpilase arengut, hõlmates terviklikult   keha ja 

vaimu.  

 2. Õppeeesmärgid 

 Õpilane omandab: 

2.1. teoreetilisi ning praktilisi teadmisi kaasaegsest tantsust vastavalt huvihariduse 

 ainekavas kehtestatud astmetele; 

2.2. kaasaegsee tantsu tehnilise alushariduse edaspidiseks tantsuõppeks stiilide 

 üleselt; 

2.7. isikupärase väljendusoskuse ja loomevõime ning arendab seda järjepidevalt  

 läbi eneseväljenduse ja esinemispraktika; 

2.8. tantsualase huvikoolituse kaudu huvi erinevate kunstiliikide vastu; 

2.9. läbi ühistegevuste suhtlemisoskust ning tantsuks vajalikku distsipliini; 

2.10. teadmise vaimsest ja füüsilisest tervisest, eetikast ja esteetikast. 

3. Õpiväljundid  

 3.1. Õppekava läbinud algastme õppur: 

 

 3.1.1. oskab liikuda lähtudes ruumist, teistest liikujatest ja rütmist; 

 3.1.2. teab  üksikute   kehaosade   loomulikke   liikumisvõimalusi   ning   teadvustab   

  keha   kui terviku liikumisvõimalusi; 

3.1.9. julgeb ennast loovalt ja tantsuliselt väljendada vastavalt ülesandele; 

3.1.10. oskab teha paaris ja rühmatööd; 



3.1.11. julgeb avaldada oma arvamust; 

3.1.12. tunneb ära algtasemel tantsuoskussõnavara; 

3.1.13. järgib tantsutunni ja esinemise head tava; 

3.1.14. järgib tantsutunni ja esinemise head tava. 

 3.2. Õppekava läbinud põhiastme õppur: 

 3.2.1. oskab kasutada isoleeritud liikumist; 

 3.2.2. tajub üldist ruumikasutust grupis ning ennast grupi osana; 

 3.2.3. rakendab  eale vastava teadlikkusega tantsutehnikat; 

 3.2.4. mõistab tervislikku ja oma kehast lähtuvat liikumist; 

 3.2.5. teab esmaseid koreograafia loomise põhimõtteid; 

 3.2.6. tunneb ja oskab kasutada liikumisel põhinevaid improvisatsioone; 

 3.2.7. osaleb omaloominguliste tööde protsessis; 

 3.2.8. teeb individuaal, paaris ja rühmatööd; 

 3.2.9. oskab   oma   liikumist   koordineerida   muusika   struktuuriga   ning   seostada 

    selleiseloomuga; 

 3.2.10.tunneb esinemiskultuuri ning rakendab seda loov ja tantsutehnilisi töid  

  esitades; 

 3.2.11.arutleb liikumise ja tantsukunsti teemadel (tantsu seosed teiste kunstidega); 

 3.2.12.teab ja kasutab tantsuoskussõnavara. 

 

 3.3. Õppekava läbinud vanema astme õppur: 

 3.3.1. valdab   tantsukunsti   kaasaegseid   liikumistehnikaid   nii   

 tantsutehnilisetreeningmeetodina kui ka lavakunsti väljendusvahendina; 

 3.3.2.on omandanud läbi kõigi astmete kehatunnetuse, mis tagab liigutuste ja teadlik

  kusekvaliteedi; 

 3.3.3. teadvustab  oma füüsilist ja loomingulist arengupotentsiaali; 

 3.3.4. oskab hoida oma tervist ja  tantsutehnilist taset; 

 3.3.5. lavaküpsus: oskab, tunneb, teab olukorrale vajalikku, kui astub lavale; 

 3.3.6. mõistab  iseseisva töö osa nii  oma kui ühisloomingus; 



 3.3.7. adub tantsutehnika ja loomingu sünteesi, mõlema vajalikkust; 

 3.3.8. valdab õpetatud tantsuterminoloogiat; 

 3.3.9. huvitub   tantsuvaldkonnast   laiemalt   (tantsuajalugu, erinevad    tantsustiilid, 

    tantsuga seotud temaatikad, tantsuvaldkonna uudised/probleemid jm.); 

 3.3.10. omab   isiklikku   suhet,   mõistmist   ja   arusaama   kaasaegsest     

  tantsukunstist   ning   püüab seda põhjendada ja analüüsida. 

 

4. Õppetöö korraldus 

4.10. Rühmas on 13-15 õpilast; 

4.11. Teooria ja praktika on põimitud; 

4.12. Õpetaja juhendab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt; 

4.13. Õppeaeg on algastmel minimaalselt 2 õppeaastat, põhiastmel kuni 4 aastat, 

 vanemal astmel kuni 2 aastat; 

4.14. Õppetöö maht on minimaalselt 6 tundi nädalas. 

4.15. Õppetöö korraldamisel kasutatakse erinevaid vorme: õppetund, mäng, 

 võistlus, esinemine, vaatluspraktika, laager jm.; 

4.16. Õppetöö toimub liikumist   soosivas   keskkonnas,   millest   sobivaim   oleks   

 peeglitega, tantsimiseks sobiva põranda ning helitehnikaga varustatud saal; 

4.17. kaasaegse   tantsuõppe   eesmärgiks     on  õpilase tantsuliste   võimete,   

 sotsiaalseteoskuste,   loomingulise   mõtlemise,   tervisliku   ellusuhtumise   

 arendamine   tantsimise,   tantsuvaatamise   ja   tantsust   rääkimise   kaudu. 

4.18. Tantsuõpetuse koostisosad 

 on üksteisegamitmetähenduslikus ja tihedas seoses ning toetavad õpilaste  

 teadmiste  ja oskuste omandamist tantsuvaldkonnas. Tantsuõppe läbivaks  

 ülesandeks   on  toetada õpilase arengut, hõlmates terviklikult   keha ja 

 vaimu.  

 

 

5. Õppesisu 

5.1. Algastme õpilane: 

5.1.1.  Keskendumine   inimese   loomulikule   liikumisele; 
5.1.2. Arendatakse õpilaste liikumisjulgust ja liikumisviiside   mitmekülgsust .  Selleks 

   tutvutakse erinevate liigutamisvõimalustega, milleks on näiteks venitamine,

  kallutamine, pööramine, ringitamine, 

 tõstmine, langetamne, raputamine, väristamine jne. ; 

5.1.9. Tutvutakse erinevate sammudega  kõnd, jooks, hüpe, hüplemine, galopp,  

libistamine jne. ning nende lihtsate kombineeringutega. Kasutatakse liikumisi, 



 mis hõlmavad keha tervikuna või keskenduvad üksikute  kehaosade 

liikumisele; 

5.1.10. Ruumitaju arendamiseks  tegeletakse erinevate  suundade, ruumis  

paiknemise ja tasanditega; 

5.1.11. Ajataju arendamiseks vaheldatakse erinevaid temposid, 

arendatakse isikliku  keharuumi  tajumist ning üldise s.o. kogu grupi ruumi 

 tajumist; 

5.1.12. Võrdselt olulised  on  nii õpilase  individuaalse arengu  toetamine  kui     

rühmatöös  vajalike  põhimõtetetutvustamine ja rakendamine; 

5.1.13. Loovusülesannetes on rõhk mängul, vabal liikumisel, vaheldusrikkusel ja 

 rõõmul; 

5.1.14.  Alustataksetantsu oskussõnavara kasutamist. 

  

 

5.3. Põhiastme õpilane: 

 5.2.1. tantsutunni ja esinemise hea tava järgimine. 

 5.2.2. loomuliku liikumise täiustamine  mitmekesiste tantsuliste    

  liikumiskvaliteetidega; 

 5.2.3. tantsulise loovuse, mõtlemise ja liikumismälu arendamine    

  koreograafiliste jadade õppimise, loomise ja improviseeerimise kaudu; 

 5.2.4. tantsutehnikate    ja   kombineeritud   tantsuelementide harjutamine; 

 5.2.5. kompositsiooni   ja improvisatsiooni   algtõdede rakendamine, loovate  

  ülesannete lahendamine nii isikliku liikumiskeele kui grupi arengu huvides; 

 5.2.6. esitatakse  tekkinud omaloomingut ning mõtestatakse nähtut  grupis; 

 5.2.7. arutelud tantsuetenduste  ja filmide ning muude tantsu puudutavate 

  teemade üle; 

 5.2.8. tegeletakse järjepidevalt   teadliku ja tasakaalustatud lihaskonna 

 treenimisega, loomuliku õige hingamisega, räägitakse toitumisest, puhkusest jne.; 

 5.2.9.   kõigis tunni osades käsitletakse muusika ja liikumise seoseid. 

 5.2.10.  tantsuliste oskuste arendamiseks harjutatakse erinevaid 

  tantsutehnikaid     ja   kombineeritud   tantsuelemente; 

 5.3. Vanema astme (eelprofessionaalne) õpilane: 



 5.3.1. kinnistada   eelnevaid   teadmisi   kaasaegsest   tantsust   ja   laiendada    

  praktiliselt selle kunstiliigi mõistmise piire; 

 5.3.2. Tutvutakse   nii   praktiliselt   kui   teoreetiliselt   erinevate   modern   ja    

  kaasaegse   tantsu koolkondadega     ning   nende   treeningsüsteemi    

  põhimõtetega; 

 5.3.3. Treeningutel   pööratakse         

  tähelepanu teadlikule harjutamisele, täpsusele ja detailidele; 

 5.3.4. uuritakse   põhjalikult   liigutuste   omavahelist   koostoimimist   ja      

  seaduspärasusi:   liigutuste   ja aegruumi   suhet,   erinevate   kehaosade   

  omavahelisi   seoseid   ja        

  nende suhet välismaailmaga(Labani liikumisteooria ning  Laban/ Bartenieff 

   liikumise analüüs).  

 5.3.5. arendatakse analüütilist liikumismõtlemist ja kehakasutust tantsija praktikas; 

 5.3.6. jätkatakse kaasaegse tantsu treeningsüsteemide õppimisega, erinevate  

  põrandatehnika vormidega; 

 5.3.7. tutvutakse moderntantsu ajalooga ja tantsuajalooga üldiselt; 

 5.3.8. tantsuetenduste ja filmide külastused; 

 5.3.9. arutletakse, argumenteeritakse ja vaieldakse   tantsu kui kunstiliigi üle; 

 5.3.10.eesmärgiks on oma isikliku seisukoha välja selgitamine ning püüdmine   

 mõista, mis on kaasaegse tantsu sisu ehkmis on   oma ajas olemine väljendatuna  

 liikumiskeele abil. 

6.  Hindamine 

Hindamise aluseks on: 

 6.1.  Aktiivne osalemine õppetöös; 

 6.2. Teadmiste ja oskuste rakendamine tantsulises tegevuses; 

 6.3. Õpilase individuaalne areng tantsuõpetuse käigus; 

 6.4. Osavõtt erinevatest tegevustest; 

 6.2. Loominguline koostöö ja omaloomingu arendamine; 

 6.3.  Osalemine esinemistel, konkkurssidel ja festivalidel. 

 

Hindamismeetodiks   on   tagasiside   andmine.   

Tagasisidestamise peamiseks   eesmärgiks   on  õpilase   arengu   toetamine, eduelamuse  

pakkumine   loomingulises protsessis ja enesereflektsiooni arendamine. 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
TANTSULINE TREENING 
 

Sihtgrupp:  10 aastased ja vanemad 

Õppetöö maht: 3 õppetundi nädalas             2 korda, 1,5 järjestikust õppetundi nädalas 

Õppetöö kestvus: 35 nädalat 

   105 õppetundi aastas, sellest  24 õppetundi teoreetiline osa 

             81 õppetundi praktiline osa 

 

3. Ainekava lühikirjeldus 

Tantsuvaldkonna kaasaegse tantsu ainekava on dokument, mille alusel toimub  õppetöö kaasaegses 

tantsus.  Ainekava üldeesmärgiks on  ühtlustada tantsukoolituse taset huvihariduses.  

Ainekava alusel  toimuv õpe on mõeldud  õpilastele, kes on huvitatud loov- ja kaasaegsesttantsust.  

Tantsuõppe läbivaks ülesandeks   on  toetada õpilase arengut, hõlmates terviklikult   keha ja 

vaimu.  

 2. Õppeeesmärgid 

 Õpilane omandab: 

2.1. teoreetilisi ning praktilisi teadmisi kaasaegsest tantsust vastavalt huvihariduse 

 ainekavas kehtestatud astmetele; 

2.2. kaasaegsee tantsu tehnilise alushariduse edaspidiseks tantsuõppeks stiilide 

 üleselt; 

2.11. isikupärase väljendusoskuse ja loomevõime ning arendab seda järjepidevalt  

 läbi eneseväljenduse ja esinemispraktika; 

2.12. tantsualase huvikoolituse kaudu huvi erinevate kunstiliikide vastu; 

2.13. läbi ühistegevuste suhtlemisoskust ning tantsuks vajalikku distsipliini; 

2.14. teadmise vaimsest ja füüsilisest tervisest, eetikast ja esteetikast. 

3. Õpiväljundid  

 3.1. Õppekava läbinud algastme õppur: 

 

 3.1.1. oskab liikuda lähtudes ruumist, teistest liikujatest ja rütmist; 

 3.1.2. teab  üksikute   kehaosade   loomulikke   liikumisvõimalusi   ning   teadvustab   

  keha   kui terviku liikumisvõimalusi; 

3.1.15. julgeb ennast loovalt ja tantsuliselt väljendada vastavalt ülesandele; 

3.1.16. oskab teha paaris ja rühmatööd; 



3.1.17. julgeb avaldada oma arvamust; 

3.1.18. tunneb ära algtasemel tantsuoskussõnavara; 

3.1.19. järgib tantsutunni ja esinemise head tava; 

3.1.20. järgib tantsutunni ja esinemise head tava. 

 3.2. Õppekava läbinud põhiastme õppur: 

 3.2.1. oskab kasutada isoleeritud liikumist; 

 3.2.2. tajub üldist ruumikasutust grupis ning ennast grupi osana; 

 3.2.3. rakendab  eale vastava teadlikkusega tantsutehnikat; 

 3.2.4. mõistab tervislikku ja oma kehast lähtuvat liikumist; 

 3.2.5. teab esmaseid koreograafia loomise põhimõtteid; 

 3.2.6. tunneb ja oskab kasutada liikumisel põhinevaid improvisatsioone; 

 3.2.7. osaleb omaloominguliste tööde protsessis; 

 3.2.8. teeb individuaal, paaris ja rühmatööd; 

 3.2.9. oskab   oma   liikumist   koordineerida   muusika   struktuuriga   ning   seostada 

    selleiseloomuga; 

 3.2.10.tunneb esinemiskultuuri ning rakendab seda loov ja tantsutehnilisi töid  

  esitades; 

 3.2.11.arutleb liikumise ja tantsukunsti teemadel (tantsu seosed teiste kunstidega); 

 3.2.12.teab ja kasutab tantsuoskussõnavara. 

 

 3.3. Õppekava läbinud vanema astme õppur: 

 3.3.1. valdab   tantsukunsti   kaasaegseid   liikumistehnikaid   nii   

 tantsutehnilisetreeningmeetodina kui ka lavakunsti väljendusvahendina; 

 3.3.2.on omandanud läbi kõigi astmete kehatunnetuse, mis tagab liigutuste ja teadlik

  kusekvaliteedi; 

 3.3.3. teadvustab  oma füüsilist ja loomingulist arengupotentsiaali; 

 3.3.4. oskab hoida oma tervist ja  tantsutehnilist taset; 

 3.3.5. lavaküpsus: oskab, tunneb, teab olukorrale vajalikku, kui astub lavale; 

 3.3.6. mõistab  iseseisva töö osa nii  oma kui ühisloomingus; 



 3.3.7. adub tantsutehnika ja loomingu sünteesi, mõlema vajalikkust; 

 3.3.8. valdab õpetatud tantsuterminoloogiat; 

 3.3.9. huvitub   tantsuvaldkonnast   laiemalt   (tantsuajalugu, erinevad    tantsustiilid, 

    tantsuga seotud temaatikad, tantsuvaldkonna uudised/probleemid jm.); 

 3.3.10. omab   isiklikku   suhet,   mõistmist   ja   arusaama   kaasaegsest     

  tantsukunstist   ning   püüab seda põhjendada ja analüüsida. 

 

4. Õppetöö korraldus 

4.19. Rühmas on 13-15 õpilast; 

4.20. Teooria ja praktika on põimitud; 

4.21. Õpetaja juhendab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt; 

4.22. Õppeaeg on algastmel minimaalselt 2 õppeaastat, põhiastmel kuni 4 aastat, 

 vanemal astmel kuni 2 aastat; 

4.23. Õppetöö maht on minimaalselt 6 tundi nädalas. 

4.24. Õppetöö korraldamisel kasutatakse erinevaid vorme: õppetund, mäng, 

 võistlus, esinemine, vaatluspraktika, laager jm.; 

4.25. Õppetöö toimub liikumist   soosivas   keskkonnas,   millest   sobivaim   oleks   

 peeglitega, tantsimiseks sobiva põranda ning helitehnikaga varustatud saal; 

4.26. kaasaegse   tantsuõppe   eesmärgiks     on  õpilase tantsuliste   võimete,   

 sotsiaalseteoskuste,   loomingulise   mõtlemise,   tervisliku   ellusuhtumise   

 arendamine   tantsimise,   tantsuvaatamise   ja   tantsust   rääkimise   kaudu. 

4.27. Tantsuõpetuse koostisosad 

 on üksteisegamitmetähenduslikus ja tihedas seoses ning toetavad õpilaste  

 teadmiste  ja oskuste omandamist tantsuvaldkonnas. Tantsuõppe läbivaks  

 ülesandeks   on  toetada õpilase arengut, hõlmates terviklikult   keha ja 

 vaimu.  

 

 

5. Õppesisu 

5.1. Algastme õpilane: 

5.1.1.  Keskendumine   inimese   loomulikule   liikumisele; 
5.1.2. Arendatakse õpilaste liikumisjulgust ja liikumisviiside   mitmekülgsust .  Selleks 

   tutvutakse erinevate liigutamisvõimalustega, milleks on näiteks venitamine,

  kallutamine, pööramine, ringitamine, 

 tõstmine, langetamne, raputamine, väristamine jne. ; 

5.1.15. Tutvutakse erinevate sammudega  kõnd, jooks, hüpe, hüplemine, galopp,  

libistamine jne. ning nende lihtsate kombineeringutega. Kasutatakse liikumisi, 



 mis hõlmavad keha tervikuna või keskenduvad üksikute  kehaosade 

liikumisele; 

5.1.16. Ruumitaju arendamiseks  tegeletakse erinevate  suundade, ruumis  

paiknemise ja tasanditega; 

5.1.17. Ajataju arendamiseks vaheldatakse erinevaid temposid, 

arendatakse isikliku  keharuumi  tajumist ning üldise s.o. kogu grupi ruumi 

 tajumist; 

5.1.18. Võrdselt olulised  on  nii õpilase  individuaalse arengu  toetamine  kui     

rühmatöös  vajalike  põhimõtetetutvustamine ja rakendamine; 

5.1.19. Loovusülesannetes on rõhk mängul, vabal liikumisel, vaheldusrikkusel ja 

 rõõmul; 

5.1.20.  Alustataksetantsu oskussõnavara kasutamist. 

  

 

5.4. Põhiastme õpilane: 

 5.2.1. tantsutunni ja esinemise hea tava järgimine. 

 5.2.2. loomuliku liikumise täiustamine  mitmekesiste tantsuliste    

  liikumiskvaliteetidega; 

 5.2.3. tantsulise loovuse, mõtlemise ja liikumismälu arendamine    

  koreograafiliste jadade õppimise, loomise ja improviseeerimise kaudu; 

 5.2.4. tantsutehnikate    ja   kombineeritud   tantsuelementide harjutamine; 

 5.2.5. kompositsiooni   ja improvisatsiooni   algtõdede rakendamine, loovate  

  ülesannete lahendamine nii isikliku liikumiskeele kui grupi arengu huvides; 

 5.2.6. esitatakse  tekkinud omaloomingut ning mõtestatakse nähtut  grupis; 

 5.2.7. arutelud tantsuetenduste  ja filmide ning muude tantsu puudutavate 

  teemade üle; 

 5.2.8. tegeletakse järjepidevalt   teadliku ja tasakaalustatud lihaskonna 

 treenimisega, loomuliku õige hingamisega, räägitakse toitumisest, puhkusest jne.; 

 5.2.9.   kõigis tunni osades käsitletakse muusika ja liikumise seoseid. 

 5.2.10.  tantsuliste oskuste arendamiseks harjutatakse erinevaid 

  tantsutehnikaid     ja   kombineeritud   tantsuelemente; 

 5.3. Vanema astme (eelprofessionaalne) õpilane: 



 5.3.1. kinnistada   eelnevaid   teadmisi   kaasaegsest   tantsust   ja   laiendada    

  praktiliselt selle kunstiliigi mõistmise piire; 

 5.3.2. Tutvutakse   nii   praktiliselt   kui   teoreetiliselt   erinevate   modern   ja    

  kaasaegse   tantsu koolkondadega     ning   nende   treeningsüsteemi    

  põhimõtetega; 

 5.3.3. Treeningutel   pööratakse         

  tähelepanu teadlikule harjutamisele, täpsusele ja detailidele; 

 5.3.4. uuritakse   põhjalikult   liigutuste   omavahelist   koostoimimist   ja      

  seaduspärasusi:   liigutuste   ja aegruumi   suhet,   erinevate   kehaosade   

  omavahelisi   seoseid   ja        

  nende suhet välismaailmaga(Labani liikumisteooria ning  Laban/ Bartenieff 

   liikumise analüüs).  

 5.3.5. arendatakse analüütilist liikumismõtlemist ja kehakasutust tantsija praktikas; 

 5.3.6. jätkatakse kaasaegse tantsu treeningsüsteemide õppimisega, erinevate  

  põrandatehnika vormidega; 

 5.3.7. tutvutakse moderntantsu ajalooga ja tantsuajalooga üldiselt; 

 5.3.8. tantsuetenduste ja filmide külastused; 

 5.3.9. arutletakse, argumenteeritakse ja vaieldakse   tantsu kui kunstiliigi üle; 

 5.3.10.eesmärgiks on oma isikliku seisukoha välja selgitamine ning püüdmine   

 mõista, mis on kaasaegse tantsu sisu ehkmis on   oma ajas olemine väljendatuna  

 liikumiskeele abil. 

6.  Hindamine 

Hindamise aluseks on: 

 6.1.  Aktiivne osalemine õppetöös; 

 6.2. Teadmiste ja oskuste rakendamine tantsulises tegevuses; 

 6.3. Õpilase individuaalne areng tantsuõpetuse käigus; 

 6.4. Osavõtt erinevatest tegevustest; 

 6.2. Loominguline koostöö ja omaloomingu arendamine; 

 6.3.  Osalemine esinemistel, konkkurssidel ja festivalidel. 

 

Hindamismeetodiks   on   tagasiside   andmine.   

Tagasisidestamise peamiseks   eesmärgiks   on  õpilase   arengu   toetamine, eduelamuse  

pakkumine   loomingulises protsessis ja enesereflektsiooni arendamine. 


