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LASTENTANSSIN OPETUSSUUNNITELMA (Varhaisiän opinnot) 
 
 
YLEISTAVOITTEET 
 
Lastentanssi on tarkoitettu alle kouluikäisille (1-6-vuotiaat) lapsille. Opetuksessa otetaan huomioon lapsen 
kokonaiskehitys eri osa-alueineen sekä kehityksen ajallinen eteneminen. Tärkein tavoite on tukea lapsen 
kokonaiskehitystä mahdollisimman monipuolisella tavalla. Opetuksessa on tärkeää rohkaista lasta omaehtoiseen 
tanssiin sekä herättää lapsessa elävä ja säilyvä kiinnostus tanssiin harrastuksena sekä esittävänä taiteena. 
 
Lastentanssin tavoitteena on johdatella lasta tanssin maailmaan monipuolisen ja loogisesti etenevän 
opetussuunnitelman avulla. Tavoitteena on tuottaa lapselle iloa liikkumisesta ja auttaa häntä tutustumaan omaan 
kehoonsa ja sen mahdollisuuksiin liikkua niin omaehtoisesti kuin ohjatullakin tavalla.  
 
Tavoitteena on myös tarjota mahdollisuus kehittää mielikuvitusta, kokeilla ja luoda itse, ilmaista tuntemuksiaan ja 
kokea elämyksiä sekä tukea lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lasten tanssikasvatuksessa on tärkeää opettaa 
lasta liikkumaan ja tanssimaan, mutta myös antaa mahdollisuus oppimiseen liikkuen ja tanssien. Lastentanssin sisältö 
koostuu tanssi-ilmaisusta ja luovasta tanssista, eri tanssimuodoista ja –tekniikoista sekä tanssitietoudesta. 
 
Leikinomainen toiminta edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. 
Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa 
oppimisympäristössä. Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa 
huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Tavoitteena on tutustuttaa 
lasta tanssitunnin tapakulttuuriin sekä herättää kiinnostus ja motivaatio, joka kannustaa pitkäjänteisen tanssin 
harrastuksen pariin.  

  
Fyysis-motoristen ja tanssiteknisten perusharjoitteiden kautta pyritään kehittämään monipuolisia valmiuksia, niin että 
eteneminen tanssiopinnoissa on luontevaa. Opetuksessa otetaan huomioon yksilöllisesti ikäkauden mukaiset 
edellytykset.   

 
Tunneilla tutustutaan tanssin perusteisiin sekä työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksin. Opetellaan 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä sekä harjoitellaan monipuolisesti tanssiteknisiä asioita, 
perusasentoja ja liikkeitä kullekin ikäkaudelle sopivassa muodossa. Fyysis-motoristen harjoitteiden lisäksi tuntiin 
kuuluu runsas luova aines, joka johdattaa lasta löytämään kehon ilmaisun mahdollisuudet ja tanssin ilon. Varhaisiän 
opinnot tukevat oppilaan laaja-alaista osaamista.  

 
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. 
Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen 
kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Lasten laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen vaikuttaa 
opeteltavia tietosisältöjä enemmän se, miten opetuksessa työskennellään, millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan 
sekä miten lasten oppimista ja hyvinvointia tuetaan. 
 
Lastentanssin tavoitteet voidaan jakaa pitkän aikavälin yleistavoitteisiin ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin. 
 
I PITKÄN AIKAVÄLIN YLEISTAVOITTEET 
 

1. PSYKOMOTORISEN ALUEEN TAVOITTEET 
- oman kehon tuntemus ja kokonaisvaltainen kehonhallinta 
- eri ikäkausille sopivin keinoin fyysismotoristen ominaisuuksien kehittäminen: 

 - hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyys 
 - lihasvoima 
 - nopeus 
 - liikkuvuus 
 - ketteryys 



- liikkeen hallintatekijöiden kehittäminen:  
 - tasapainoaisti 
 - kinesteettinen aisti 
 - reaktiokyky 
 - rytmi 
 - orientoitumis- 
 - hahmottamis- 
 - erottelu- 
 - yhdistely- 
  -muuntelutaito 

- havainto-motorinen taidon eli aisti-liike-yhteyksien kehittäminen 
 

2. SOSIAALIS-EMOTIONAALISEN ALUEEN TAVOITTEET 
- realistisen ja myönteisen minäkuvan kehittyminen ja kehonkuvan jäsentyminen 
- luovuuden kehittäminen 
- yhteistyö- ja kommunikaatiokyvyn kehittäminen 
- suvaitsevaisuuden ja joustavuuden vahvistaminen 
- esteettisen havaintokyvyn kehittäminen 
 

3. KOGNITIIVISEN ALUEEN TAVOITTEET 
- aistitiedon käsittely- ja tulkintataidon kehittäminen 
- keskittymiskyvyn kehittäminen, pitkäjänteisyyden ja syventymisen kehittäminen 
- käsitteiden oppimisen ja oppimisvalmiuksien vahvistaminen 

 
 
II LYHYEN AIKAVÄLIN TAVOITTEET 
 
Liittyvät havaittaviin ominaisuuksiin ja taitoihin. 
 

1. PSYKOMOTORISEN ALUEEN TAVOITTEET 
- perusliikkeiden oppiminen 
- ryhti ja kehon linjainen kannatus 
- kehonosien ja nivelien toimintamahdollisuuksien tunteminen 
- liikelaajuus 
- kyky säädellä lihasjännitystä, voimaa, liikesuuntaa ja liikkeen rytmisyyttä 
- liikesujuvuus 
- kyky kannattaa painoa eri kehonosilla ja tasapaino 
- kyky tuottaa erilaisia muotoja keholla 
- kehon puolten ja suuntien tunteminen, oma keho suhteessa tilaan ja muihin 

 
2. SOSIAALIS-EMOTIONAALISEN ALUEEN TAVOITTEET 

- keskittyminen ja liikkeen omaksuminen 
- rohkeus tuottaa ja ilmaista liikettä, lapsen luontaisen luovuuden säilyttäminen ja    
   rohkaiseminen 
- fyysinen ja psyykkinen vapautuneisuus 
- omien vahvuuksien tiedostaminen ja tanssista nauttiminen 
- sosiaalisuuden kehittäminen, toiminta ryhmässä ja parityöskentely 

 
3. KOGNITIIVISEN ALUEEN TAVOITTEET 

- perusliikesanaston ja kehonosien nimien tunnistaminen 
- oman kehon toiminnan ymmärtäminen 
- kyky havainnoida omaa ja toisen liikettä 

 
 
 
 

 



YLEISET OPETUSSISÄLLÖT 
 

1. Luova aines 
- liikekokeilut 
- improvisaatio 
- sommitelmat 
- esittävä tanssi 
 

2. Tanssitekniikan perusvalmiuksien kehittäminen 
- nykytanssi 
- klassinen baletti 
 

3. Fyysis-motoriset harjoitukset 
- perusliikunta 
- matto/lattiatyöskentely 
- liikuntaleikit 
- välineiden käyttö, temput 
 

4. Musiikkiliikunta 
- rytmiikka ja muu musiikin sisältö, musiikin kuuntelu 
- lorut, runot ja laululeikit 

 
5. Tutustuminen eri tanssimuotoihin 

- kansantanssit 
- historialliset tanssit 
- juhlatanssit 
- karakteritanssit 
- etniset tanssit 
- muotitanssit 

 
 
OPETUSSISÄLLÖT IKÄRYHMITTÄIN (asiat jotka opetetaan uutena kunakin vuonna, edellisen vuoden oppisisällöt 
kerrataan). Alle 4-vuotiaiden ryhmissä sovelletaan 1. ja 3-5. opetussisältöjä ikäkaudelle sopiviksi harjoitteiksi (ei 
tanssiteknisiä harjoitteita) sekä tehdään harjoitteita yhdessä aikuisen kanssa. 
 
4-VUOTIAAT 
 

1. Luova aines 
- liikekokeilut 
- improvisaatio 
- sommitelmat 
- esittävä tanssi 
 

2. Tanssitekniikan perusvalmiuksien kehittäminen 
- nykytanssi 

 - pyöriminen 
  - pystyssä vapaa 
  - lattialla pepulla 
 - tasahyppy 
 - marssi 

- klassinen baletti 
 - oikea vartalon asento  
 - käsien perusasento ja port de bras- liikkeiden vapaata kokeilua 
 - jalkojen VI ja I asento 
 - demi-plié VI ja I asennossa 
 - relevé, kävely ja ympärimeno varpailla 
 - erilaisia tasapaino asentoja 



 - nilkan flex ja point asennot 
 - coubé ja passé asennot 
 - jalan nostot ojennuksessa lattialla eteen ja taakse 
 - pas couru , varpailla juoksu eteen VI (perhosen lento, lentokoneen lento) 
  

3. Fyysis-motoriset harjoitukset 
- perusliikunta 
 - vatsalihakset  
  - mustekala 
 - selkälihakset  
  - meritähti 
 - liikkuvuuden kehittäminen  
  - simpukka venytys 
  - karhun kävely 
- liikuntaleikit 
- välineiden käyttö, temput 
 

4. Musiikkiliikunta 
- rytmiikka ja muu musiikin sisältö, musiikin kuuntelu 
- lorut, runot ja laululeikit 
 

5. Tanssit 
- kansantanssit 
- historialliset tanssit 
- juhlatanssit 
- karakteritanssit 
- muotitanssit 
 
 

5-VUOTIAAT 
 

1. Luova aines 
- liikekokeilut 
- improvisaatio 
- sommitelmat 
- esittävä tanssi 
 

2. Tanssitekniikan perusvalmiuksien kehittäminen 
- nykytanssi 
 - rullaus 
             - muurahaiset kipittää puuta alas ja ylös 
 - pyöriminen 
  - lattialla kerä ja porkkana, vatsalla breikkaava krokotiili 
- klassinen baletti 
 - battement tendu VI asennosta eteen ja I asennosta sivulle 
 - grand plié (hidas kyykkyyn meno) VI asennossa 
 - demi rond de jambé (edestä sivulle) 
 - reverancé niiaus 
 - arabesque asennot 
 - hyppy yhdellä jalalla 
 - chassé laukka eteen   
 - varsahyppy 
 - loikka 
 - peppupotkujuoksu, polvet eteen juoksu 
 
 
 



3. Fyysis-motoriset harjoitukset 
- perusliikunta 
 - liikkuvuuden kehittäminen  
  - laukun pakkaamisvenytys, käsilaukku; jalkapohjat vastakkain,   
 eväslaukku; jalat suorina edessä ja matkalaukku; jalat toisessa asennossa 
 - keskivartalon hallinta  
  -  hinge, huojuvat savupiiput 
- liikuntaleikit 
- välineiden käyttö, temput 
 

4. Musiikkiliikunta 
- rytmiikka ja muu musiikin sisältö, musiikin kuuntelu 
- lorut, runot ja laululeikit 
 

5. Tanssit 
- kansantanssit 
- historialliset tanssit 
- juhlatanssit 
- karakteritanssit 
- muotitanssit 

 
6-VUOTIAAT  

1. Luova aines 
- liikekokeilut 
 - palapeli parin kanssa 
- improvisaatio 
 - seuraa johtajaa jonossa 
- sommitelmat 
- esittävä tanssi 
 

2. Tanssitekniikan perusvalmiuksien kehittäminen 
- nykytanssi 
 - pyöriminen 
              - ”piruetti”; pyörähdys yhdellä jalalla  
- klassinen baletti 
 - relevé lent VI asennosta eteen 
 - relevé tangossa ja keskellä,  
 - pas de bourreé suivi eteen ja sivulle 
 - trampoliinihypyt, pas de chat 
 - sauté hypyt VI ja I 
 - skip-hyppely 
 

3. Fyysis-motoriset harjoitukset 
- perusliikunta 

 - jalkojen nostot lattialla suorana eteen ja taakse  
- liikuntaleikit 
- välineiden käyttö, temput 
 

4. Musiikkiliikunta 
- rytmiikka ja muu musiikin sisältö, musiikin kuuntelu 
- lorut, runot ja laululeikit 
 

5. Tanssit 
- kansantanssit 
- historialliset tanssit 
- juhlatanssit 
- karakteritanssit 



Lähteet: 
Alkutanssi:Varhaisiän tanssikasvatusta 1-4-vuotiaille 
Popeda Poikien tanssipedagogiikka-työryhmän muistio (2002) 
OKM muistio 28.6.2012 17 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet. 
Dance Spetters I-III Motive for Motion:Maria Speth 
 


