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TANTSULISE LIIKUMISE AINEKAVA                      

ÜLDOSA 

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 Tornimäe Põhikooli tantsuõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb rõõmu tantsust ja huvitub tantsust kui kunstiliigist; 

2) väärtustab tantsu inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana. Teab ja hoiab rahvuskultuuri 

traditsioone, osaleb selle edasikandmises. Mõistab ja austab erinevaid kultuure. 

3) tunnetab, teadvustab ja arendab tantsulise liikumise kaudu oma enesekontrolli ja 

eneseväljendamise võimeid; 

4) arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sealhulgas suhtlemisoskust; 

5) omandab teadmisi ja praktilist kogemust keha arengu seaduspärasustest ja liikumisviiside 

mitmekesisusest; 

6) väärtustab tantsu vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse intelligentsuse arendajana; 

7) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt tantsuga seotud tegevuste kaudu; 

8) väärtustab eetilist ja esteetilist väljendusviisi; 

9) tajub tantsu kui elukestva liikumisharrastuse tähendust; 

 

2. Õppeaine kirjeldus 

Tantsuõpetuse kaudu omandab õpilane teadmisi keha arengu seaduspärasustest ja liikumisviiside 

mitmekesisusest. 

Tantsuõpetuse keskseks ülesandeks on toetada õpilase ealist arengut praktilise õppe kaudu, mis 

haarab nii keha kui vaimu. Aktiivne õpe tähendab eelkõige tegevuslikku aktiivsust ja kogemist, 

mis kinnistab õpitut paremini. 

Tantsutundides õpitakse ja harjutatakse tunnetuse ja liigutustegevuse kaudu. Ühitatakse nii 

kunstiline eneseväljendus, kunstiloome, kõne, muusika, rütm ja mäng ning nende igat liiki 

kombinatsioonid. 

Tantsutundides luuakse tingimused isiksuse sotsiaalseks ja emotsionaalseks arenguks. Tantsides 

arendatakse õpilase isikupära, oskusi tegutseda üksi ja koos, suhtlemis- ja koostöövõimet, 

ühtekuuluvustunnet ning sallivust. 

Tantsuõpetuses on esmane eakohalisuse põhimõte, mille all mõistame ennekõike inimkeha 

füüsilise ja vaimse arengu seaduspärasusi. Tantsuõpetus toetab harmoonilise isiksuse kujunemist 

tantsulise eneseväljenduse kaudu, avab ning avardab võimalusi tantsuga tegeleda ja loovast 
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tegevusest rõõmu tunda. Tantsuõpetuses tekib huvi loomingulise tegevuse vastu, kujuneb 

loomulik ja õige kehahoiak ning elukestev tervislik liikumisharjumus. 

Tantsuõpetuse kaudu on õpilasel võimalus tunda end kultuurikandjana, saades teadmisi 

pärimuskultuurist. Samuti saavad õpilased tunda uuenduslikku muutumist kultuuritraditsioonis, 

suhtumist uutesse kultuuriilmingutesse ning võimalust võrrelda massikultuuri, kõrgkultuuri ja 

pärimuskultuuri ning nende üle arutleda. Eesti ja maailma tantsukultuuri tutvustamisega 

kujundatakse õpilaste silmaringi ning sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid. 

 

Tantsuõpetuse koostisosad on: 

1) tantsimine ja tantsu loomine; 

2) tantsu jälgimine ja tantsust rääkimine. 

 

Tantsuõpetus austab eesti tantsupraktikas väljakujunenud traditsioone ja on avatud erinevatele 

tantsustiilidele. 

 

Tantsuõpetus on aine, mille koostisosad on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses, 

seetõttu on neid keeruline eraldada. Tantsu vaatamise oskuste kujundamine on tähtis komponent 

tantsuõpetuses. Õpilaste silmaringi arendamiseks on vajalikud õppekäigud (sh virtuaalsed) 

etenduspaikadesse, muuseumidesse ja mujale. Õpilaste üldkultuurilised teadmised põhinevad 

teadlikusel kohalikust, oma riigi ja Euroopa kultuuripärandist ning nende rollist maailmas. Oluline 

on tantsuelu korraldamine oma koolis, et õpilastel tekiks esinemise ja vaatamise harjumus ning 

ürituste korraldamise kogemus. 

 

Läbivate teemade, ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ja -viiside abil toetab 

tantsuõpetus kõigi teiste õppeainete omandamist. 

 

3. Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ning läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat ja diferentseeritud õppeülesandeid, 

võimaldatakse õppida individuaalselt ning koos teistega (üksi, paaris ja rühmas); 
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4) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiatel 

põhinevaid õppematerjale ja –vahendeid erinevates õpikeskkondades (etendus, kontsert, teater, 

muuseum, stuudio, tantsukool, looduskeskkond, raamatukogu, arhiiv, internet jne); 

5) tantsutunnid planeeritakse tunniplaani osana ja viiakse läbi kooli aulas, võimlas või õues. 

 

4. Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist 

reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 

 

Tantsuõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu 

kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, stimuleerib ning motiveerib õpilast 

parematele tulemustele ja enesearendusele. 

 

Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist tantsulistes tegevustes, arvestades ainekavas 

taotletavaid õpitulemusi. Hindamisel arvestatakse kõiki tantsuõpetuse komponente: tantsimist, 

tantsu loomist, tantsu üle arutlemist ja teadmisi tantsuajaloost. Lisaks võetakse arvesse õpilase 

isiksuseomadusi ja osavõttu erinevatest tegevustest. 

 

Õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. Tantsuõppes  kasutatakse  

protsessipõhist suulist ja kirjalikku numbrilist hindamist või tagasisidet. Õpitulemuste 

kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab 

teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid. 

 

I kooliastmes hinnatakse peamiselt osavõttu loovmängulistest liikumistegevustest. II ja III 

kooliastmes on hindamisel suurem kaal erinevate tantsutehnikate tundmisel, õige tervisliku 

kehakasutuse praktikasse rakendamisel ja looval isikupärasel väljendusoskusel. III astmes 

hinnatakse ka teadmistel põhinevat arutlusoskust. 

 

5. Füüsiline õpikeskkond 

Tantsutunnid planeeritakse tunniplaani osana ja viiakse läbi (II korrusel) kooli aulas või võimlas 

(korrusel), kus on sobilik põrand, piisavalt põrandapinda, ventilatsioon, kaasaegne helitehnika, 

klaver, süntesaator, arvuti ja ekraan. Ilusa ilma korral võimalik tunde läbiviia ka õues, kooli 

staadionil. 
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Oluline on jälgida, et tunnis osalejatel on sobiv riietus ja jalatsid. 

Abiruumid: riietumis- ja pesemisruumid asuvad I korrusel võimla kõrval. 

Tantsusaalis peavad vahendid olema paigutatud nii, et neid oleks käepärane kasutada, ning asjadel 

peavad olema kindlad hoidmise kohad. 

Muud vahendid: 

1) õppekirjandus; 

2) fonoteek (CDd, DVDd,); 

3) vahendid pärimus-ja loovtantsude tantsimiseks: rätid, pulgad, pallid jm.; 

4) vahendid helide tekitamiseks: rütmipillid (kõristid, kõlapulgad, trianglid jne); 

5) võimlemismatid; 

6) vahendid füüsise arendamiseks: hüppenöörid, lindid, võimlemisrõngad jm; 

7) kaasaegne infotehnoloogia 


