
Valikaine – TANTSUÕPETUS 

Õppeaine maht:  1 kursus so 35 tundi  

Klass: 10.-12. klass 

1. Üldalused 

 

1.1 Õppe-Eesmärgid 

- õpilane huvitub tantsust kui kunstiliigist; 

väärtustab tantsu inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana. Teab ja hoiab 

rahvuskultuuritraditsioone,  osaleb  selle  edasikandmises. Mõistab ja austab erinevaid 

kultuure; 

- tunnetab, teadvustab ja arendab tantsulise liikumise kaudu oma enesekontrolli  ja 

eneseväljendamise võimeid;  

- arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sealhulgas suhtlemisoskust; 

- omandab  teadmisi ja praktilist kogemust keha liikumise seaduspärasustest  ja 

liikumisviiside mitmekesisusest, tunneb tantsuvaldkonda selle erinevates stiilides ja 

vormides; 

- väärtustab  tantsu  vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse intelligentsuse 

arendajana; 

- mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt tantsuga  seotud 

tegevuste  kaudu; 

- väärtustab eetilist ja esteetilist  väljendusviisi, oskab seostada tantsukunsti  teiste 

kunstiliikide ning eluvaldkondadega; 

- tajub tantsu kui elukestva liikumisharrastuse  tähendust, teab tantsu ja sellega 

seonduvate  valdkondade edasiõppimise  võimalusi. 

 

1.2 Õppeaine kirjeldus 

 

Tantsuõpetuse kaudu omandab õpilane teadmisi ja kogemusi keha liikumise 

seaduspärasustest ja   liikumisviiside mitmekesisusest. Tantsuõpetuse keskseks ülesandeks 

on toetada  õpilase  kehalist  ja  vaimset  arengut  praktilise õppe kaudu. Tantsutundides  

õpitakse ja harjutatakse tunnetuse ja liigutustegevuse kaudu, ühendatakse tantsutehnika ja 

loov eneseväljendus. Tantsuõpetus  avab  ja avardab võimalusi tantsuga tegeleda, tekitab huvi 

loomingulise tegevuse vastu ning kujundab anatoomiliselt korrektset kehahoidu. 

Tantsuõpetus  toetab õpilase  sotsiaalset, intellektuaalset ja emotsionaalset arengut; 

harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestvatervisliku liikumisharjumuse kujunemist. 

Tantsuõpetus  võimaldab õpilasel tunda end kultuurikandjana, saada teadmisi 

pärimuskultuurist, tajuda kultuuritraditsioonide muutumist, kujundada suhtumist 

erinevatesse kultuuriilmingutesse, võrrelda massikultuuri, kõrgkultuuri  ja pärimuskultuuri. 

Eesti ja maailma tantsukultuuri  tutvustamisega kujundatakse  õpilaste silmaringi ning 

sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid. Tantsuõpetuse koostisosad on:  

tantsimine ja tantsu loomine; tantsu vaatamine ja analüüsimine. Tantsuõpetus austab eesti  

tantsupraktikas väljakujunenud traditsioone ja on avatud erinevatele tantsustiilidele. 

 

 

2. Õppesisu 

2.1 Teemad 

  1. Rahvatants 

  2. Standard-ja ladina tantsud 



  3. Kaasaegne tants 

  4. Klassikaline tants 

  5. Tantsukompositsioon 

 

2.2 Lõiming 

 

Eesti keel: rahvapärimuslikud lood; liisusalmid, koha-ja ajamäärsõnad, tähelepanu kõne ja 

tegevuse jälgimisel, peenmotoorika arendamine. Muusika: oskus kuulata, liikuda vastavalt 

helile ja rütmile; oskus heli tekitada. Loodusõpetus: nähtuste jõud ja tugevus, pehmus ja 

liikuvus; matkimine; rütmid elus ja looduses. Kunsti-ja tööõpetus: loov eneseväljendus; 

erinevate ametite kujutamine; rekvisiidid, lavakujundus ja kostüüm. Matemaatika: paaris ja 

paaritu, liikumine kujundites, korduvtegevused 2, 4 või 8 korda. Kehaline kasvatus: 

liikumismängud ja reeglistik; kehahoid ja -asendid; koordinatsioon. Võõrkeel: mõisted, 

tantsuterminid. 

 

3. Õpitulemused 

 

1) mõtleb loovalt 

2) on teadlik anatoomiliselt õigest kehahoiust; 

3) omab kehalise eneseväljenduse ja esinemise kogemust; 

4) tunneb õpitu piires ära erinevaid  pärimustantse ja nende tantsimiseks sobiva 

muusika; 

5) valdab eesti rahvatantsu oskussõnavara õpitu piires; 

6) suudab kombineerida õpitud figuure. Meespartner oskab juhtida tantsu, 

naispartner  oskab juhtimist kuulata 

7) tunneb ära balleti kui lavakunsti ning klassikalise tantsu treeningsüsteemi ja 

nende põhimõtted õppesisu raames 

8) õpib, harjutab ja treenib eesmärgipäraselt, on koostöövalmis, oskab kavandada  ja 

hinnata enda panust rühmatöös;  

9) osaleb eri laadi tantsusündmustel ning tunneb neist rõõmu tantsija või vaatajana; 

10) jälgib tantsu ja tantsusündmusi, räägib tantsust analüüsivalt ning põhjendades 

oma arvamust 

 

 

4. Hindamine 

 

Mitteeristav. 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/liikumise 

loomist, tantsu üle arutlemist. Lisaks võetakse arvesse õpilase isiksuseomadusi ja osavõttu 

erinevatest tegevustest 

 

 

 


