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Tantsuvaldkonna balleti ainekava 

Ainekava lühikirjeldus 

Tantsuvaldkonna balleti ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö balletis. 

Balleti õpe koosneb klassikalise tantsu treeningsüsteemist ja balleti kui lavakunsti 

õpetamisest.  

Õppetöö korraldus 

Õppetöö peamiseks vormiks on õppetund, mille maht esitatakse akadeemilistes tundides. 

Õppetöö korraldamisel kasutatakse erinevaid vorme: õppetund, mäng, võistlus, esinemine, 

vaatluspraktika, laager jm. Õppetöö võib sisaldada iseseisvat tööd. Õpet võib korraldada 

väljaspool huvikooli ruume.  

Õpe toimub  grupi- või individuaaltunnina. Õppetöö toimub reeglina elava muusika saatel 

(vajalik erioskustega kontsertmeister). Õppetöö lähtub maailmas tunnustatud klassikalise 

tantsu õppesüsteemidel (Vaganova, Checcetti, Bournonville, Balanchine, jt.) ja meetoditel.. 

mahud: algaste- alates 2 akadeemilist tundi nädalas; põhiaste- alates 6 akadeemilist tundi 

nädalas; vanem aste (võrdsustub eelkutseõppega)- alates 8 akadeemilist tundi nädalas; 

kutseaste (võrdsustub kutseõppega)- alates 10 akadeemilist tundi nädalas 

 

Õppeeesmärgid 

Õpilane omandab: 

1) teoreetilisi ning praktilisi teadmisi balletist vastavalt huvihariduse ainekavas 

kehtestatud astmetele; 

2) klassikalise tantsu tehnilise alushariduse edaspidiseks tantsuõppeks stiilide üleselt; 

3) ettevalmistuse balletitantsija elukutseks; 

4) isikupärase väljendusoskuse ja loomevõime ning arendab seda järjepidevalt  läbi 

eneseväljenduse ja esinemispraktika; 

5) tantsualase huvikoolituse kaudu  huvi erinevate kunstiliikide vastu; 
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6) läbi ühistegevuste suhtlemisoskust ning balletiks vajalikku distsipliini; 

7) teadmise vaimsest ja füüsilisest tervisest, eetikast ja esteetikast. 

 

Õpiväljundid  

Õpilane on teadlik loomulikust ja anatoomiliselt õigest kehahoiakust; 

Õpilane omandab: 

1) esmased teadmised tantsutreeningust 

2) sooritab balletiharjutusi tugipuu ääres ja keskel 

3) omandab algteadmised tantsuelementidest  

4) kombineerib tantsuelemente loomingulistes ülesannetes. 

5) Suudab omandada ja taasesitada balletiharjutusi ja tantsulisi kombinatsioone; 

6) Osaleb meeleldi grupitöös ja loovates ülesannetes; 

7) Jälgib tantsu ja räägib sellest, põhjendades oma arvamust.  

 

Pädevused 

1) Õpipädevus: osaleb tantsuõppes, tantsuüritustel ja huvitub mitmekülgselt tantsuelust 

2) Tegevuspädevus: omandab teadmisi balletikunstist, liikumistest ja muusikast 

3) Väärtuspädevus:  oskab märgata tantsukunsti laiapõhjaliselt ja seostab seda teiste 

kunstiliikidega 

4) Enesemääratluspädevus: osaleb meeleldi tantsulistes tegevustes ning väärtustab 

tantsukunsti erinevaid avaldusvorme. 

5) Ainepädevus: 
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valdab klassikalise tantsu elementaarset terminoloogiat ja oskab seda teadmist siduda 

liigutuste ja muusikaga; tunneb klassikalisele tantsule vajalikku tunniülesehitust; tunneb ja 

oskab kasutada balletikunsti väljendusvahendeid. 

Algastme õpilane:  

1) omandab  üld- ja alusteadmised klassikalisest tantsust ja balletist: 

2) omandab algastmele vajaliku tehnilise alusmaterjali (kehahoiak, positsioonid ja 

põhiasendid, rütmika tundmise) 

3) omandab liigutuste koordinatsioonid ja väljenduslikkuse põhialused. 

4) on motiveeritud töötahtega, süsteemne ja järjekindel, oskab teha tööd nii iseseisvalt 

kui grupis 

5) tunneb rõõmu balletist ja huvitub tantsust kui kunstiliigist ning väärtustab selle 

esteetilist väljendusviisi.  

 

Põhiastme õpilane: 

1) toetudes algastmes omandatule arendab  süvendatult  teoreetilisi, praktilisi ning esteetilisi 

teadmisi klassikalisest tantsust ja balletist 

2) omandab uusi  balletielemente lihvides nende sooritust;  

3) arendab liigutuste koordinatsiooni tunni kõikides osades ja töötab liigutuste ilmekuse ja 

plastikaga 

4) arendab ja täiustab vastupidavust ja paindlikkust 

5) eelduste olemasolul ja vastavalt võimalustele varvastehnika õppimine. 

 

Vanema astme (eelprofessionaalne) õpilane 

1) täiustab ja arendab järjepidevalt varemõpitud materjali  toetudes teadmistele 

anatoomiast ja balletiesteetikast; 
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2) teadvustab tantsutehnikas soorituse täpsust ja puhtust; 

3) arendab vastupidavust korrates materjali, suurendades liigutuste arvu ja kiirendades 

tempot; 

4) töötab liigutuste väljenduslikkusega ja arendab individuaalsust 

5) seostab tunnimaterjali lavapraktikaga. 

6) omandab ja arendab varvastehnikat 

7) osaleb tantsukunsti loomingulistes protsessides ning rakendab oma kogemusi 

iseseisvas arengus 

8) tunneb ära erinevad traditsioonilise ja kaasaegse balletiteatri stiilid ja teab nende 

eripära ning rakendab oma teadmisi praktilises töös 

 

 

 

 

 


