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Seltskonnatantsu ainekava  

 

Aine lühikirjeldus 

Tantsuvaldkonna seltskonnatantsu ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö 

tantsuvaldkonna seltskonnatantsu huviringides. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 

tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud seltskonnatantsude õppimisest ja tantsimisest ning 

praktilisest väljundist osata tantsida. Õpetamisel peetakse silmas õpilase individuaalseid võimeid.  

Seltskonnatantsu õpe koosneb ladina- ja standardtantsude õpetamisest.  

 

Õppeesmärgid  

1) tunneb rõõmu seltskonnatantsust ja huvitub tantsust kui kunstiliigist; 

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

eneseväljendamise võimeid;  

3) arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sealhulgas suhtlemisoskust ning 

seltskondlikku tegevust; 

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

mitmekesisusest; 

5) väärtustab tantsu vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse intelligentsuse arendajana ja 

tajub seltskonnatantsu kui elukestva liikumisharrastuse tähendust; 

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

7) väärtustab eetilist ja esteetilist väljendusviisi. 

 

Õpitulemused  

1) on teadlik loomulikust ja anatoomiliselt õigest kehahoiakust; 

2) omandab esmased teadmised tantsutreeningust:  

1. sooritab erinevaid liikumiskombinatsioone; 

2. omandab algteadmised tantsuelementidest ja nende koostoimest; 

3. kombineerib tantsuelemente loomingulistes ülesannetes.  

3) suudab omandada ja taasesitada erinevate tantsutehnikate liikumiskombinatsioone; 

4) osaleb meeleldi tantsulistes tegevustes;  

5) jälgib tantsu ja räägib tantsust põhjendades oma arvamust. 

 

Pädevused   
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1) Õpipädevus: 

 osaleb tantsuõppes, tantsuüritustel ja huvitub oma kodukoha tantsuelust 

2) Tegevuspädevus: 

 omandab algteadmisi seltskonnatantsude figuuridest, liikumistest ja muusikast,  

 õpib tundma ja kasutama esmaseid kompositsioonipõhimõtteid ja –võtteid,  

 omandab algteadmisi lihaskonnast ja tasakaalustatud treenimisest,  

 mõistab hingamisharjutuste tähtsust ja hingamise seoseid liikumisega 

3) Väärtuspädevus: 

 eristab erinevaid tantsustiile (ladina- ja standardtantsud) ning tunneb nende ajaloolist ja 

kultuurilist tausta,  

 oskab märgata tantsukunsti seoseid teiste kunstiliikidega 

4) Enesemääratluspädevus: 

 osaleb meeleldi tantsulistes tegevustes ning väärtustab tantsukunsti erinevaid avaldusvorme 

5) Ainepädevus: 

 tunneb ära ning eristab erinevad seltskonnatantsud; 

 oskab tantsida erinevaid seltskonnatantse:  

 tantsib muusikasse,  

 liigub vastavalt rütmile.  

 

Õppetöö korraldus   

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

korraldamisel kasutatakse erinevaid vorme: õppetund, mäng, võistlus, esinemine, õppekäik, laager jm. 

Õppetöö võib sisaldada iseseisvat tööd. Õpe võib olla korraldatud ka väljaspool huvikooli ruume. 

Tunnijaotusplaan on toodud dokumendi lisas.  

Õppe- ja kasvatustöö vormid ja meetodid: grupitund (teoreetiline ja praktiline treening);  

individuaaltund. 

 

Õpilasele vajaminevad õppevahendid: 

1) korrektne riietus 

2) tantsuks sobivad jalanõud, soovitavalt nahktallaga tantsukingad.  

Õpetajale vajaminevad õppevahendid: 

1) helitehnika kasutamise võimalus;  

2) tantsumuusika;  

3) tantsukingad.  
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Õpilaskond  

Grupp koosneb soovituslikult võrdsest arvust mees- ja naisõpilastest.  

Õpilased võivad olla erinevas vanuses, ühes grupis peaksid soovituslikult tantsima sarnases 

vanuseastmes ja sarnase tantsuoskusega õpilased. Tantsupaar koosneb mees- ja naispartnerist.  

 

Tantsuvaldkonna seltskonnatantsu aine sisu ja maht 

Õppetöö seltskonnatantsu aines toimub kooliastmeti: 

1) algaste,  

2) põhiaste,  

3) vanem aste.  

 

Algaste, 2 akadeemilist tundi nädalas 

Algastmes osalev õpilane väärtustab tantsu vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse 

intelligentsuse arendajana ja tajub seltskonnatantsu kui elukestva liikumisharrastuse tähendust. 

Seltskonnatantsija tunneb rõõmu seltskonnatantsust ja huvitub tantsust kui kunstiliigist ning 

väärtustab eetilist ja esteetilist väljendusviisi. Algastmes arendab seltskonnatantsu õpe õpilase 

sotsiaalseid võimeid läbi ühistegevuste, sealhulgas suhtlemisoskust ning seltskondlikku 

tegevust. Seltskonnatantsu algastme õpe tähtsustab, et õpilane oleks teadlik inimese 

loomulikust ja anatoomiliselt õigest kehahoiakust. Algastme seltskonnatantsija oskab ära tunda 

ning eristada erinevad seltskonnatantse.  

 

Põhiaste, 6 akadeemilist tundi nädalas 

Lisaks algastmes nimetatule tunnetab, teadvustab ja arendab seltskonnatantsu põhiastme 

õpilane tantsulise liikumise kaudu oma enesekontrolli ja eneseväljendamise võimeid. 

Seltskonnatantsu põhiastme õpe tähtsustab õpilase teadmisi ja praktilist kogemust keha arengu 

seaduspärasustest ja liikumisviiside mitmekesisusest. Põhiastme seltskonnatantsija suudab 

omandada ja taasesitada erinevate tantsutehnikate liikumiskombinatsioone.  

 

Vanem aste, 8 akadeemilist tundi nädalas 

Lisaks alg- ja põhiastmes nimetatule mõtleb ja tegutseb vanema astme seltskonnatantsija 

loovalt ning väljendab end loominguliselt tantsuga seotud tegevuste kaudu. Vanema astme 

seltskonnatantsija kombineerib tantsuelemente loomingulistes ülesannetes, osaleb 

tantsuüritustel ja huvitub oma kodukoha tantsuelust. Vanema astme õppe üheks olulisemaks 



Huvihariduse üldkultuuri valdkonna näidisainekava          detsember 2012 

 

4 
 

eesmärgiks on suunata õpilasi tegelema hobitantsuga (seltskonnatants võistlemise väljundiga – 

Eesti Hobitantsu Liit). Eesmärk suunata hobitantsu. 

 

Hindamine 

Tantsija hindamine ning suunamine tasemete vahel toimub vaatluse alusel. Õpetajapoolne 

tagasidestamine õpilasele  edasijõudmise kohta  toimub läbi suulise või kirjaliku hinnangu andmise 1-2 

korda aastas.  

 

Õpikeskkond  

Tantsutunnid viiakse läbi selleks sobivalt sisustatud ruumis: tantsusaalis, kus on parkett- või 

puitpõrand, ventilatsioon, põrandapind vähemalt 6x10 meetrit, kaasaegne helitehnika. Tantsusaali 

kõrval on abiruumidena riietumis- ja pesemisvõimalused 
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Tantsuvaldkonna seltskonnatantsu ainekava       LISA 1 

 

 

 

Tunnijaotusplaan: 

  Algaste Põhiaste Vanem aste 

tunde nädalas 2 6 8 

 

 

 

 


