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Jyväskylän Tanssiopisto-Jyväskylän Tanssiyhdistys ry       

                      

KATUTANSSIN OPETUSSUUNNITELMA 

 

OPETUKSEN TAVOITTEET      
              

ALKEISTASO  1 ja 2      
       
1.  perusliikekielen ja liikesanaston oppiminen sekä liikemuistin harjoittaminen 
2. peruskoordinaation kehittäminen 
3. liikkeen rytmittäminen ja yhdistäminen musiikkiin 
4. tanssiliikkeiden sitominen toisiinsa, sujuvuus 
5. oikeaan ja turvalliseen suoritustekniikkaan perehtyminen 
6. yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyyn johdattaminen, itsetunnon vahvistaminen 
7. lajille ominaisiin tanssi- ja musiikkityyleihin tutustuminen  
8. notkeus, voima, liikkuvuus ja venyvyys tärkeä osa tanssia 
9. helppoa akrobatiaa, breakin alkeita 
10. lyhyitä tanssisarjoja, ilmaisuharjoituksia, myös suullisen ilmaisun rohkaisu 
11. tanssi on kivaa ja rentoa, omat vahvuudet saa tuoda esiin, tanssista saa nauttia, luovuus ja 

uskallus esiin (oman liikkeen tuottaminen/löytäminen), positiivista energiaa 
13.      tanssituntisääntöjen noudattaminen: tulee ajoissa, säännöllisesti, oikeissa varusteissa,  
 kuuntelee, keskittyy (puhelin kiinni ja ei käytetä kesken tuntia) 

 
PERUSTASOT 1, 2 ja 3 
 
1. perusliikekielen ja liikesanaston kartuttaminen sekä liikemuistin vahvistaminen 
2. koordinaation vahvistaminen 
3. liikkeiden rytmin ja musiikin yhteyden vahvistaminen 
4. eri tanssi- ja musiikkityylien yhdistäminen 
5. tilankäytön monipuolistaminen, tasot ja liikkuminen tilassa 
6. notkeus, voima, liikkuvuus ja venyvyys luonnollinen osa tanssia 
7. edelleen oikean ja turvallisen suoritustekniikan korostaminen 
8. akrobatia vaativampaa 
9. sarjoissa lisää nopeutta, vaikeutta ja monipuolisuutta 
10. ilmaisuun varmuutta ja rohkeutta, uskallusta ja positiivista energiaa, suullisen ilmaisun ja   
           sosiaalisuuden (osaksi ryhmää) rohkaisu, oman liikkeen ja tyylin syventäminen 

 
JATKOTASOT 1, 2 ja 3 
 
1. vaativaa koordinaatiota, liikkeen sisäisiä rytmityksiä ja suoritusnopeutta 
2. liikkeiden sitominen toisiinsa sujuvaa 
3. nopeutta ja tarkkuutta, suorituspuhtautta ja -varmuutta 
4. monipuoliset sarjat, koreografiaa, tanssillisuutta, akrobatiaa, eri tanssityylejä 
5. ilmaisua, esittämistä, freestyleä vapautuneesti itseä/omaa tyyliä ilmaisten ja opittuja liikkeitä   
           sekä tekniikkaa hyödyntäen 
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OPETUKSEN SISÄLLÖT              

 

ALKEET  1 ja 2  

 Oikea asento: 
- vartalon asento (Gorilla) 
- asenne näkyy olemuksessa (katufiilis, rentous) 

 
 Bounce:  

- polvissa: oikea linjaus varpaiden suuntaan, liikkeen suunta alas, pliè koko ajan 
- vartalossa (makkarajumppa, linkkuveitsi), liikkeen suunta alas (alkeet 2:ssa sivulle) 
- opeta ensin erikseen pää, polvet. maha, eri suunnat ja eri tyylit + bodywave, aksentilla 

taakse, rytmi 1-1-tupla 
 

 Aksentit:  
- liikkeen korostukset liikedynamiikan ja rytmityksen (paussi) avulla 

 

 Isolationit, kehon hallinnan löytyminen (ensin paikallaan, alkeet 2 tasolla myös liikkuen): 
- olkapäät: etu-taka, ylä-ala, pyöritykset edestä-taa ja takaa –eteen, yksi olka kerrallaan, 

molemmat yhtä aikaa, symmetria, epäsymmetria 
- rintakehä (harjoiteltaessa polvet suorina lantio on stabiilimpi): sivu-sivu, etu-taka, ympäri 

pisteittäin sivu-etu-sivu-taka   
- pää: kääntö oik-vas, kallistus oik-vas, etu-taka (taakse ei liian pitkälle), pyöritys sivulta 

etukautta toiselle sivulle,(ei taakse),työntö etu-taka, nyökytys 
- lantio: sivu-sivu, etu-taka, ympäri pisteittäin sivu-etu-sivu-taka 

   

 Painonsiirto: 
- sivulta-sivulle bouncaten samalla, myös etu-taka  
- painonsiirtoaskel eri suuntiin ja takaisin 
- askel viereen sivulta sivulle (two-step) 
- two-step liikkuen samaan suuntaan (esim. oikea eteen vasen viereen jatkuen) 
- ensin opetellaan painonsiirto ja toisen jalan imaisu painottomana viereen, sitten moonwalk 

hitaasti taakse 
- painonantaminen toiselle (pariharjoite)  

  
 Musiikin kuuntelu ja laskeminen: 
1. kompin (beatin) kuuleminen:  

- taputtaen, rummuttaen, napsuttaen, laskien 1-8.  
- Harjoitus liikkuen: kävely 4 askelta 1-4, pose (still/freeze asento) tai bounce paikalla 5-8 

2. ykkösen löytäminen:  
- taputus 1, bounce 2-8 jne.  
- pari tai ryhmä harjoituksena toinen taputtaa (rummuttaa) komppia, toinen vain ykköstä. 
- ope kuvailee musiikkia, miten erilaisten kohtien avulla erottaa fraasit, kuunnellaan 

yhdessä, lasketaan yhdessä 
Musiikin valinnassa huomioitava: liikkeisiin sopiva tempo, selkeä fraasitus, tasainen komppi, ei 
kirosanoja, käytetään kutakin ikäryhmää motivoivaa suosikkimusiikkia 
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 Slidet:  
- sivulle  
- etuviistoon  
- takaviistoon 
 

 Venyttely:  
- takareidet 
- etureidet  
- pakarat  
- pohkeet  
- rintalihakset  
- kädet 

 
Venyttelyt lapsilla piirissä, opeta oikea tekniikka, rauhallisia ei repiviä, dynaaminen pehmeästi 
pumppaava, lyhytkestoinen (2-10 sek) monella toistolla on parempi kuin pitkäkestoiset (30 sek-  2 min). 
Pitkäkestoisia voi tehdä kotona illalla, tanssitunnille ne ei ole hyviä. Kehoita kotivenyttelyyn. 
 

 Lihaskuntoharjoittelu:  
- vatsa-, kylki- ja selkälihakset (etu ja taka ja kylkilankkuasennot, sit-upit esim. tarzan, X-

selin ja mahallaan)  
- jalat (esim. hiihtokyykky, joustokyykky askel, kynttilähyppy) 
- kädet (rapu ja karhukävelyt, punnerrukset, kilpikonnafreeze) 

  
 Bourree (Pas de bourree): 

- ensin yhteen, auki, auki 
- rytmi: askel (1), askel (ja), askel (2), taputus (ja) 
- eturisti ja takaristi, lattiaan aputeippaus tai viiva mielikuva 

 

 Yksinkertaisimmat bodywavet: 
- mato ylhäältä-alas. Mikon harjoitus: nuole jäätelöä (pää eteen), voimamiehen rintakehä 

(rinta eteen), maha täynnä (vatsa eteen), huono suomalainen ryhti (lantio eteen), istuu 
penkille (polvet eteen). Harjoitus selkä koskettaen seinään tai parin selkään, koske 
vuoroon takaraivo, hartiat, keskiselkä, lantio. 

- mato alhaalta-ylös 
- käsiwave asennot hitaasti 

 
 Käännökset: 

- ristiaskel-käännös (Michael Jackson turn) 
- tree step turn 
- pivot 
- chaines (puolikäännöstä joka askeleella) 
- alkeet 2 tasolla pas de bourree ympäri takaa 
- pään käyttö pyöriessä (spotti) 

 

 Lattian käyttöön tutustuminen                 
- painon laitto käsille, karhukävely, rapukävely, kyykystä kaatuu paino käsille eri suuntiin 
- hypäten kyykky ,lankkuasento, kyykky 
- rullaus alas, luisu käsitukeen, paluu rullaten 
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- pari/ryhmätyö maassa esim. 1 pää, 2 kättä, kolme jalkaa 
- parin kanssa: toinen parin ali, yli, ympäri, toinen jossain omassa käsitukiasennossa 
- polvi istunnasta, kädet lattialle ja siitä mato lattialle 
- kilpikonna-freeze 
- sixstep 
- jalkamylly 
- sääriliuku toispolvi-istunnasta, käsituki (ilman kenkiä) 
- totutaan olemaan polvillaan 

 

 Eri tasoihin (ala-keski-ylä) tutustuminen 
- lattialiikkeet 
- perusliikkeet eritasoissa (asento alas, polvista enemmän alas) 
- improtehtävässä omat liikkeet eritasoissa 
- valot pois sokko rajatulla alueella 

 

 Yksinkertaista akrobatiaa  
- kottikärry parin kanssa 
- kärrynpyörä, myös capoeira tyyliin 
- mummukeinu (keinahdus pyöreällä selällä), siitä olan yli kuperkeikka taakse 
- eteenpäin kuperkeikka ja haarakuperkeikka (pehmusteista tasoja) 
- sivulle liikkuen käsi,käsi, jalka, jalka (pantteri) 
- käsinseisonta, maha seinään päin, jalat tangolle tai seinälle 
- ranteiden vahvistaminen 

 
 Hip Hop Foundationiin tutustuminen 

- perusstepit esim. smurf, running man, bart simpson, roger rabbit, reebok, fila 
 

 Hiphopin pukeutumistyylin painottaminen (kengät, rennot housut ja paita) 
 

 Tilassa liikkuminen:  
- lattian poikki –harjoitukset esim. bounce (rento) joustokävely 
- slide 
- kick-ball change 
- pas de bourree 
- gansta kävely 1-4, oma asento (freeze) 5-8 

 
 Tanssisarjoja, ilmaisuharjoituksia, rohkaisua myös suulliseen ilmaisuun  

- impro/freestyle, ryhmässä, piirissä, paripeili, seuraa johtajaa 
- energia- ja ilmaisuharjoitukset 
- katse sekä fyysisen kontaktin ottaminen pariin 
- ryhmäytymisharjoituksia 

 

 Puolikkaat ja ykköspiruetit yhdellä/kahdella jalalla 
 

 Old schooliin tutustuminen 

 Suunnat 
 Syksyllä 3 sarjaa, keväällä 2 sarjaa ja kevätnäytösohjelma 
 Keväällä kevätnäytös ohjelman harjoittelua 8-9 kertaa 
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PERUSTASOT 1-4                                                                                                   
 

Alkeistasolla opetettujen liikkeiden edelleenharjoittaminen ja sen lisäksi uutena tulee: 
 

 Hip hop tyylin syventyminen sekä oman tanssityylin muotoutuminen 
 

 Aksentit, terävyys, kontrasti, rytminvaihdokset,paussit, nopeammat liikkeet 
 

 Isolationit  
- monipuolisemmat ja laajemmat  
- useampi kehonosa yhtä aikaa 
- sivumato 
- nopeammin ja rytmiä vaihdellen 
- isolation tasoissa, eteen alas, taakse ylös (parin kanssa) 
 

 Musiikin kuuntelu  
- pois laskemisesta, sen sisään rytmin sisäistäminen 
- sanojen kuuntelu, liikemuistin, rytmiikan ja ilmaisun tueksi 
 

 Footwork (hip hop heel-toe sivulle+lantio bounce) 
 

 Liikkuvat harjoitukset lattian poikki 
- esim. isolationit 
 

 Slide-tyylit 
- sideslide 
- moonwalk (backslide) 
 

 Venyttely 
- monipuolisuus 
- erityishuomio selän liikkuvuuteen ja käsiin 
 

 Bodywaveja monipuolisemmin  
- asennot + virtaus 
- myös käsiwave ensin paikalla sitten kävellen 
 

 Piruetit yhdellä/kahdella jalalla (1-2) 
-    spotti (erillisenä harjoituksena) 
-    piruetit ensin lman kenkiä sitten kengillä (tarvittaessa maalarinteippi päkiään) 
-    tasapaino 
-    piruetit pliessä, osissa, ¼, ½ , ¾, koko 
-    piruetti toista jalkaa raahaten (esim. 2x painonsiirto puolelta toiselle, sitten 1½ käännös   

                     raahauksella) 
 

 Lattian käyttö liikkeessä lähes hallinnassa 
- polviseisonnasta kaatuu eteen 
- babyfreeze 
- twostep, threestep 
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 feikki kneedrop                  

 tangosta tukea ottaen hitaasti yhden jalan kyykky 
 

 Eri tasot (ala-keski-ylä) mukana  
 suuntia vaihtaen ja syventäen 
 

 Monipuolisemmin akrobatiaa 
-    käsinseisonta vauhdilla seinään tai parin tukeen 
- taaksepäin olan yli kuperkeikka 
-    ukemi eteen 
-    päälläseisonta 

 

 Tutustumista muihin katutanssilajeihin (esim. house, dancehall, street jazz, popping) ja 
tyyleihin, oldschool, newschool (2000), newstyle (2010), commercial 

 Energian käytön opetteleminen  
- ilmaisu mukaan liikkeisiin 
- dymiikan vaihtelu, monipuolisesti, korostetaen 
- mielikuvat, fiilikset, esittää jotakin roolia, esiintyy toisille 
- freestyleharjoitukset 
 

 Hip Hop Foundation (oldschool stepit)   
 party machine 
 reject 
 happyfeet 
 brooklyn bounce  
 butterfly 
 slidet 
 isolationit 
 bouncet 
 harlem shake 
 cabbage patch  

 steve martin 
 

 Hiphopin pukeutumistyyli hallussa 
 

 Eri työskentytapojen harjoittelu 
- kuvaa paria/pari katsoo, pari/ryhmä katsoo ja antaa palautetta 
- pari-ja ryhmätyöskentely 
- omaehtoinen harjoittelu kun toinen ryhmä tanssii esim. markkeeraten 
 

 Kontaktiharjoitukset 
 Breikkiheilautus 
 Jalanheitto 
 Tanssisarjoja, ilmaisuharjoituksia, rohkaisua myös suulliseen ilmaisuun  

- impro/freestyle, ryhmässä, piirissä, paripeili, seuraa johtajaa 
- energia- ja ilmaisuharjoitukset 
- katse sekä fyysisen kontaktin ottaminen pariin 
- ryhmäytymisharjoituksia 
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JATKOTASOT 1, 2 ja 3                   
Alkeis- ja perustasolla opetettujen liikkeiden edelleenharjoittaminen ja sen lisäksi uutena tulee: 
 Oman tyylin (hiphop) löytyminen 

 

 Täsmälliset aksentit ja voiman käyttö – dynamiikan vaihtelun hallinta 
 

 Isolationit useammalla kehonosalla hallussa myös polyrytmisesti (eri osissa eri laskut) 
-   tarkkuus, laajuus, erottelukyky, nopeus 
 

 Akrobatia 
 -   kneedrop 
 -   ”hallelujaa ja ylösnousemus” 
 -    kärrynpyörä parin reisien varassa 

 parin selän yli tynnyrihyppy, pari ensin konttausasennossa sitten seisten 
 monipuolista 
 

 Biitillä kikkailu 
 bassokuvion kuuntelu 
 monipuolinen musiikin kuuntelu 
 

 Slide-miksaus 
 jatkumona yhdistäen hallitusti eri slideja 
 

 Venyttelyjä ja lihasvoimaa säännölliseti, omaehtoisesti ja monipuolisesti 
 

 Bodywaveja kaikkiin suuntiin 
 nopeus, tarkkuus, pehmeys, aksentit, kikkailu, rytmitykset ja liikkeen virtaus 
 

 Piruetit (3->) hallitusti 
 

 Lattian käyttö liikkeessä sujuvaa  
- polvislide 
- delfiinisukellus lattialle 
- lattialla liikkeiden hallittu yhdistäminen 
- lattiatekniikat 
- bretzel 
- breaking perusliikkeitä 
- polvipyörintä 
- kneedrop 
- lattia freestyle 

 

 Eri tasojen sujuva käyttö 
 kolmiulotteisuus 

 Muita katutanssilajeja ja tyylejä monipuolisesti mukaan 
 Energian käyttö (dynamiikka) ja ilmaisu hallussa 
 Hip Hop Foundationit hallussa, osaten soveltaa ja syventää niitä 
 Old school 
 Freestyle 


