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Rahvatantsu ainekava 

 

Aine lühikirjeldus 

Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud eesti 

rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude 

tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja 

koostöövalmidusele. 

Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja/või eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest. 

 

Õppetöö korraldus 

Õppetöö peamisteks vormideks on praktiline tantsutund ja treening, lisanduvad õppekäigud, 

vaatlused, vestlused ja arutelud, esinemised (etendused, kontserdid), laagrid, festivalid, 

võistutantsimised, osavõtt piirkondlikest ja üle-eestilistest rahvatantsusündmustest jm. Õppe 

mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (45 minutit). Õpe võib sisaldada iseseisvat tööd ja 

olla korraldatud ka väljaspool huvikooli ruume.  

 

Õppetöö eesmärgid  

Rahvatantsu õpetamisega taotletakse, et õpilane 

1) tunneb rõõmu pärimustantsude tantsimisest ja huvi oma rahva tantsutraditsioonide 

vastu; 

2) huvitub eesti rahvuslikust lavatantsust kui kunstiliigist; 

3) väärtustab erinevaid rahvatantsustiile inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 

4) teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises; 

5) mõistab ja austab kultuurilisi erinevusi. 

6) tunnetab, teadvustab ja arendab tantsu kaudu oma enesekontrolli ja eneseväljendamise 

võimeid;  

7) arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sh suhtlemisoskusi; 

8) arendab oma füüsilist vormi, rütmi- ja koordinatsioonitunnet; 

9) omandab teadmisi ja praktilist kogemust keha arengu seaduspärasustest, 

liikumisvõimalustest ja –stiilidest, tantsu seostest muusika jt kunstiliikidega; 

10) väärtustab tantsu vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse intelligentsuse 

arendajana; 

11) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt tantsuga seotud 

tegevuste kaudu; 
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12) väärtustab eetilist ja esteetilist väljendusviisi; 

 

Pädevused 

1) Õpipädevus: 

 suudab keskenduda erinevate tantsuelementide avastamisele ja katsetamisele, 

 mõistab tantsulise treeningu ja kehateadlikkuse tähtsust rahvatantsu 

harrastamisel, treenib ja harjutab teadlikult ning eesmärgipäraselt, 

 huvitub nii traditsiooniliste kui koreograafide loodud liikumiste ja 

kombinatsioonide õppimisest ning harjutamisest, 

 tunneb huvi õpitava repertuaari ajaloolise tausta või sisu ja idee vastu. 

2) Tegevuspädevus: 

 osaleb folkloori- või rahvatantsurühma (-ansambli) tegevuses, tehes ühiste 

eesmärkide nimelt koostööd kaaslastega, 

 huvitub kodukohas toimuvatest tantsusündmustest ja võtab neist osa, 

3) Väärtuspädevus: 

 tajub enda seost omakultuuri ja ümbritsevate inimestega ühiste tantsuliste 

tegevuste ja tantsuga seotud traditsioonide kaudu, 

 oskab hinnata anatoomiliselt õige kehahoiu tähtsust 

 hindab tantsu rolli vaimse ja füüsilise tervise tagamisel 

4) Enesemääratluspädevus: 

 väärtustab tantsukunsti erinevaid avaldumisvorme 

 osaleb tantsulistes tegevustes, valides endale sobiva rolli (tantsija, eestvedaja, 

organisaator, lavastaja, koreograaf, vaataja) 

5) Ainepädevus: 

 eristab erinevaid tantsustiile (vähemalt pärimustants ja eesti rahvuslik 

lavatants), tunneb nende funktsioone, ajaloolist ja kultuurilist tausta 

 teab kodukoha või mõnede muude pärimustantsude liikumisi ja muusikat 

 suudab tantsida pärimustantse vastavalt muusikale, iseseisvalt ja koos 

kaaslastega 

 tunneb ja oskab sooritada eesti rahvatantsu põhiliikumisi 

 mõistab eesti rahvatantsu oskussõnavara 

 omab algteadmisi inimkeha ehitusest, lihaskonnast ja tasakaalustatud 

tantsutreeningu kogemust 
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 tunneb esmaseid kompositsioonipõhimõtteid ja -võtteid 

 oskab märgata tantsukunsti seoseid teiste kunstiliikidega 

 

 

Õpitulemused 

Rahvatantsuga tegelemine aitab kujuneda isiksusel, kes 

1) mõtleb loovalt 

2) suudab valida, otsustada ja vastutust kanda 

3) on teadlik anatoomiliselt õigest kehahoiust; 

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

hinnata enda panust rühmatöös;  

5) osaleb erinevat tüüpi rahvatantsusündmustel ning tunneb neist rõõmu tantsija või 

vaatajana;  

6) jälgib tantsu ja tantsusündmusi, räägib tantsust analüüsivalt ning põhjendades oma 

arvamust 

7) mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning omab valmisolekut rahvatantsu kui 

elukestva liikumisharrastusega tegelemiseks. 

 

 

Õppe- ja kasvatustöö vormid ja meetodid, õpikeskkond 

Tantsuõpetuse põhiosa toimub kontaktõppe vormis. Enamus õppetööst viiakse läbi 

grupitundidena, vajadusel lisatakse individuaaltunde. Praktilistes grupitundides on 

õppemeetoditeks vaatlus ja jäljendamine (matkimine), proovimine, harjutamine, treening, 

uurimine, katsetamine, paaris- ja rühmatöö, analüüs, arutelu. 

 

Rahvatantsu õppimisel on väga tähtis roll muusika kuulamisel. Pärimustants on oma 

loomulikus keskkonnas seotud elava muusikaga, mistõttu tuleks võimalusel kindlasti ka 

tantsutundidesse kaasata pillimees. Laulumänge peaksid tantsijad ise laulma. Kuigi paljud 

autoritantsud on loodud salvestatud saatemuusikale, on nendegi õppimine ja harjutamine tihti 

mugavam klaverisaatja kaasabil. Ka treeningut rikastab kaasamõtlev kontsertmeister 

märkimisväärselt. Muusikalist mitmekesisust toob õppetegevusse siiski ka salvestiste 

kasutamine, milleks on vajalik helitehnika. 
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Tantsutundides on soovitatav kanda mugavaid, pehmeid, kinnisi jalanõusid, mis püsivad hästi 

jalas, võimaldavad päkale tõusta, pöörelda jne. Liiga libedad või väga nakkuvad jalanõud 

võivad liikumist takistada. Riietus ja jalatsid peavad võimaldama käte ja kogu keha tööd ning 

kõigi liigeste painutamist ja sirutamist. Eesti rahvatantsudega esinemiseks tuleb enamasti 

õppida kandma ka rahvarõivaid, mis peavad olema vastavuses laste vanuse ja mõõtudega. 

 

Tantsusaalis peab olema küte ja ventilatsioon ning põrandapinda vastavalt rühma suurusele, 

üldiselt vähemalt u 10*10 meetrit, ruumi kõrgus vähemalt 3,5 meetrit. Rahvatantsuõpetuseks 

ei ole tingimata vajalik spetsiaalne vetruv tantsupõrand, sobib ka naturaalne puit vm 

pehmemad katted, mis aga ei tohi olla liialt libedad. 

 

Õpilaskond 

Pärimustantsu õppimisel vanusepiirangud puuduvad. Õppetööd saab korraldada nii sarnases 

vanuseastmes kui väga erinevas vanuses õpilaste grupis. Vanusest olulisem on oskuste tase – 

erinevate kogemuste ja oskustega tantsijaid tuleks õpetada eraldi, mis ei välista rühmade 

koostööd ja vastastikku arendavaid ühisprojekte. 

 

Rahvatantsuharrastuses on tavaks jagada õpilased 2-3-aastase vanusevahega gruppideks. 

Laste rahvatantsurühmade standardsuurus, millega arvestatakse näiteks tantsupidude 

protsessis, on 8 poissi ja 8 tüdrukut. Tantsupidude protsessis saavadki lasterühmad osaleda 

ainult segarühmadena. Alates ligikaudu gümnaasiumieast moodustatakse ka neiduderühmi 

standardsuurusega 12 tütarlast.  

 

Paljude rahvatantsude õppimiseks ei ole nii kindel osavõtjate arv siiski vajalik. Ka ei ole 

tähtis, et poisse ja tüdrukuid oleks rühmas täpselt ühepalju. Maksimaalne õpilaste arv tunnis 

on alg- või põhikooli ealiste tantsijate puhul 20-24 ning gümnaasiumieas kuni 30. 

 

Õpisisu astmeti 

Õppetöö rahvatantsu aines toimub alg-, põhi- ja vanemas astmes. 

 

Algaste 

Õppetöö maht on vähemalt 2 akadeemilist tundi nädalas ja see sisaldab järgmisi õppetegevusi: 

1) eesti rahvatantsu põhiliikumiste tundmaõppimine;  

2) liikumise seostamine muusikaga; 
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3) tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutuste õppimine ja sooritamine; 

4) pärimuslike liikumis- ja laulumängude mängimine; 

5) lihtsamate pärimustantsude tantsimine; 

6) tantsusündmustel osalemine tantsija või vaatajana; 

7) eesti rahvatantsu oskussõnavara kasutamine. 

 

Algastmes on kesksel kohal rahvatantsu põhiliikumiste tundmaõppimine, mida tehakse nii 

muusika saatel kui ilma (keha-, rütmipill, tempo, paus jne). Tasakaalu-, koordinatsiooni- jt 

harjutuste ning repertuaari valikul väärtustatakse lapse enda loomingulist panust (nt 

improvisatsiooni võimalused pärimustantsus). Oluline on lapse individuaalse arengu 

toetamine tasakaalus rühmatööks vajalike põhimõtete tutvustamise ja rakendamisega.  

 

Algastmes rajatakse alus rahvatantsuhuvile, tantsutraditsioonide säilitamisele ja 

edasikandmisele. Igale õpilasele võimaldatakse tantsimise (sh esinemise) ning enda ja teiste 

liikumise jälgimise kogemus (eakohased tantsuetendused, kontserdid, ühistantsimised, 

osalemine tantsupeo protsessis vm). Saadud kogemuste väljendamiseks kasutatakse erinevaid 

vorme (jäljendamine, kirjutamine, vestlus, joonistamine jm). Õpitakse märkama liikumiste 

erinevust ja liikujate eripära. Õpilane õpib mõistma tunnis kasutatavat eesti rahvatantsu 

oskussõnavara. 

 

Algastme õppetöö kestab kuni kolm aastat. Algastme lõpuks tantsija:  

1) osaleb meeleldi pärimustantsudes;  

2) osaleb pärimuslikes liikumis- ja laulumängudes ning oskab arvestada reeglitega; 

3) osaleb folkloori- või rahvatantsurühma tegevuses ja tunnetab end rühma liikmena; 

4) jälgib tantsu ja räägib tantsust suunavate küsimuste abil. 

 

Põhiaste 

Õppetöö maht on 2-4 akadeemilist tundi nädalas. Reeglina toimuvad tunnid 2 korda nädalas 

(kahel erineval nädalapäeval). Õppetöö sisaldab järgmisi õppetegevusi: 

1) anatoomiliselt õige kehahoiaku kujundamine; 

2) teadlik ja tasakaalustatud rahvatantsutreening;  

3) liikumismälu, koordinatsiooni ja tasakaalu arendamine; 

4) tantsimise seostamine muusikaga; 

5) improvisatsioonivõime arendamine soolo- ja paaristöös; 
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6) tantsusündmustel osalemine tantsija või vaatajana; 

7) eesti rahvatantsu oskussõnavara kasutamine. 

 

Põhiastmes lisandub pärimustantsule rahvuslik lavatantsustiil. Laste individuaalsete võimete 

arendamise kõrval tähtsustub paaris- ja rühmatöö, mille käigus täienevad sotsiaalsed oskused. 

Õppe põhirõhk on loovuse ja adekvaatse enesehinnangu arengul, keha teadlikul kasutamisel ja 

õigel kehahoiul, mis on aluseks tervisliku eluviisi kujunemisele. Kontsentratsioonivõime, 

usalduse, koordinatsiooni ja tasakaalu arendamiseks kasutatakse kontaktharjutusi ja 

akrobaatika elemente. Õpitakse arvestama kaaslastega tantsupõrandal. 

 

Harjutuste suureneva intensiivsuse tõttu on oluline tähelepanu pöörata treeningmetoodikale 

(nt venitusharjutused tunni lõpus). Kasutades pärimuslikku või autori loodud 

liikumismaterjali tegeletakse keha liikumisega ruumis (tasandid, suunad, joonised), liikumise 

ja liigutuste ulatuse ning iseloomuga (pehme, terav, voolav, järsk jne). Pööratakse enam 

tähelepanu teadlikule harjutamisele, liigutuste ajastuse ja ulatuse täpsusele jm detailidele. 

Tantsulist mälu arendatakse eesti rahvatantsu põhiliikumisi või pärimuslikke liikumisvariante 

sisaldavate koreograafiliste jadade õppimise, loomise ja improviseerimise kaudu. Liikumise 

seos muusikaga omab suurt tähtsust. Tantsuhuvi hoidmiseks võetakse muusika valikul arvesse 

ka õpilaste eelistusi. Oma traditsiooni eripärade selgitamiseks õpitakse tundma ka teiste 

rahvaste tantse. 

 

Tantsu vaadates arendatakse analüüsivõimet, võrdlusoskust ja terminite kasutamise oskust. 

Tantsuüritustel osalemine sisaldab etenduste, kontsertide külastamist, esinemist, võistu- või 

ühistantsimisi, sinna võib kuuluda ka tantsupidude protsessis osalemine. Kultuurilise 

järjepidevuse hoidmiseks ja identiteeditunde tugevdamiseks pööratakse tähelepanu kohalikele 

tantsupärimustele. 

 

Põhiastme õppetöö kestab kolm kuni kuus aastat. Põhiastme lõpetanud tantsija:  

1) tantsib õpitud pärimustantse arvestades muusika ja kaastantsijatega; 

2) tunneb huvi kohalike tantsutraditsioonide vastu; 

3) improviseerib kasutades õpitud traditsioonilist liikumismaterjali; 

4) esitab eakohast rahvusliku lavatantsu repertuaari emotsionaalselt ja täpselt; 

5) eristab pärimustantsu ja rahvuslikku lavatantsustiili visuaalse mulje ja funktsiooni 

põhjal; 
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6) tunneb ära õpitud teiste rahvaste tantsud või nende saatemuusika; 

7) leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvatantsudes; 

8) osaleb folkloori- või rahvatantsurühma tegevuses ja järgib rühmas kehtivaid reegleid; 

9) jälgib tantsu ja räägib tantsust avaldades ning põhjendades oma arvamust. 

 

Vanem aste 

Õppetöö maht on 4-8 akadeemilist tundi nädalas. Tunnid toimuvad reeglina 2-3 korda nädalas 

(vähemalt kahel erineval nädalapäeval). Õppetegevusteks on 

1) teadlik ja tasakaalustatud rahvatantsutreening;  

2) liikumismälu, koordinatsiooni ja tasakaalu arendamine erinevate tantsutehnikate 

kaudu; 

3) erinevate liikumiskvaliteetide katsetamine kasutades ajaloolist, pärimuslikku või 

nüüdisaegset liikumismaterjali; 

4) esmaste kompositsioonipõhimõtete ja -võtetega tutvumine; 

5) erinevalt piiritletud improvisatsiooni- ja kompositsiooniülesannete loov lahendamine, 

sh improvisatsioon pärimustantsus ja selle eripäradega tutvumine; 

6) eesti rahvatantsu ajalugu, ülevaade tantsupärimuse kogumisest ja säilitamisest ning 

tantsuharrastuse erinevatest stiilidest ja suundadest; 

7) tähelepanu pööramine tantsukunsti seostele teiste kunstiliikidega; 

8) esinemispraktika ja õppekäigud; 

9) analüütilised arutelud erinevate pärimustantsu ja rahvusliku lavatantsu ilmingute üle 

isiklike põhjendatud seisukohtade avaldamisega. 

 

Vanemas astmes on tähelepanu all iseseisva tantsulise mõtlemise süvendamine, loomingulise 

eneseväljenduse toetamine ning õpilaste võimete edasiarendamine ja rakendamine. Õpitakse 

leidma rahvuslikus tantsuloomingus ideede väljendamiseks kasutatud kompositsioonivõtteid 

ja neid ise rakendama. Õpilaste osavõtul luuakse grupi- ja individuaalkoreograafiaid, pöörates 

tähelepanu tantsijate asetusele ruumis, tegevuse ajastatusele, tasanditele, suundadele ja 

muusika kasutamisele. 

 

Jätkub intensiivne rahvatantsutreening. Seoses luustiku ja lihaskonna soolise arengu 

erinevusega (erinev liikumisvõimekus, jõud, liigeste liikuvus, lihaste elastsus) eristub osaliselt 

kasutatavate füüsiliste harjutuste valik ja intensiivsus. Läbi süsteemse tantsutreeningu 

kujundatakse harjumus keha füüsilise tervise hoidmiseks. Erinevate tantsustiilidega tutvumine 
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arendab liigutusvõimekust, liikumismälu, koordinatsiooni, tasakaalu ja üldist kehateadlikkust. 

Paaris- ja grupitöö loob tingimused usalduslike suhete tekkimiseks rühmas ning isiksuse 

sotsiaalseks ja emotsionaalseks arenguks. 

 

Rahvatantsu ajaloo ning tantsupärimuse kogumise ja säilitamise käsitlemisel eelistatakse 

praktilisi tegevusi ning pööratakse tähelepanu ka nüüdiskultuuridele ning lähiajaloo 

perioodidele, erinevatele stiilidele ja žanritele. Tantsu seostatakse teiste kunstiliikidega ning 

loomeprojektides tehakse koostööd pärimusmuusika, rahvusliku käsitöö, multimeedia, 

sõnateatri vm valdkondadega. Tantsusündmustel osalemine võib sisaldada etenduste, 

kontsertide külastamist, esinemist, osavõttu festivalidest, õpitubadest, loomingulistest 

projektidest või ühistantsimistest, samuti osalemist tantsupeo protsessis. Tantsu vaadates ja 

selle üle arutledes  tähtsustub oma arvamuse kujundamine ning selle  põhjendamine nii 

suuliselt kui ka kirjalikult. Kultuurilise järjepidevuse hoidmiseks ja identiteeditunde 

tugevdamiseks väärtustatakse kohalikku tantsutraditsiooni ja tutvutakse rahvusvahelise 

tantsueluga õppides ka teiste rahvaste tantse, erinevate koreograafide töid, osaledes 

festivalidel jne.  

 

Vanema astme õppetöö kestab kolm kuni kuus aastat. Vanema astme lõpetaja: 

1) tantsib õpitud pärimustantse arvestades muusika ja kaastantsijatega; 

2) õpib kiiresti uusi tantse ja tantsuvariante tuginedes põhiliikumiste oskusele ja 

tantsutraditsiooni üldpõhimõtete tundmisele; 

3) oskab eristada eesti ja teiste rahvaste pärimustantse visuaalse mulje ja muusika põhjal; 

4) tantsimisel arvestab muusika ja kaaslastega; 

5) tunneb huvi kohalike tantsutraditsioonide ja pärimustantsu vastu üldiselt; 

6) improviseerib kasutades õpitud traditsioonilist liikumismaterjali stiilitundlikult ja 

loovalt; 

7) esitab nõudlikku rahvusliku lavatantsu repertuaari kunstiliselt ja tehniliselt täpselt; 

8) oskab eristada pärimustantsu ja rahvuslikku lavatantsustiili nii teoreetiliselt kui 

praktikas; 

9) märkab tantsukunsti seoseid teiste kunstiliikidega; 

10) on katsetanud tantsu loomist individuaal- või rühmatööna; 

11) teab eesti rahvatantsu ajalugu ja nüüdisaega oluliselt mõjutanud isikuid; 

12) omab ülevaadet tantsuga seotud elukutsetest ning tantsu professionaalsel tasemel 

õppimise võimalustest; 
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13) osaleb folkloori- või rahvatantsurühma tegevuses, järgib rühmas kehtivaid norme ning 

reegleid ja osaleb nende kujundamises, jagab liikmete ühist vastutust rühma tegevuse 

eest; 

14) on huvitatud tantsuharrastuse jätkamisest täiskasvanueas; 

15) valdab eesti rahvatantsu oskuskeelt; 

16) jälgib tantsu ja räägib tantsust analüüsival, arutleval ja põhjendatud viisil. 

 

Hindamise põhimõtted 

Hindamine on sõnaline ja individuaalne, tagasisidet antakse peamiselt suulises vormis. 

Järgmisesse astmesse teise liikumine toimub vastava astme õpitulemuste saavutamisel, 

reeglina õppeaasta alguses või lõpus. Tagasisidet antakse pidevalt ja vajadusel. 


