
KUOPION PERUSOPETUKSEN TANSSIN PAINOTETUN OPETUKSEN
OPETUSSUUNNITELMA

Oppiaineen tehtävä
Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä
tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa kehoaan ja
liikkumistaan sekä ilmaisemaan sen avulla itseään. Oppilaan kehollisen tietoisuuden
lisääntymisen avulla taas pyritään vahvistamaan oppilaan positiivisen minäkäsityk-
sen muotoutumista. Tanssin avulla kasvamiseen kuuluu myös toisia kunnioittava
vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä tunteiden
tunnistaminen ja säätely.

VUOSILUOKAT 3 – 6

Vuosiluokilla 3 - 6 opetuksen pääpaino on tanssin eri tyyleihin ja osa-alueisiin tutus-
tumisessa, oppilaan kehontuntemuksen lisäämisessä sekä liikeilmaisun tutkimisessa
ja kehittämisessä. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, luovuus, elämyksellisyys ja
liikkumisen ilo. Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta
toiselle siirryttäessä.

Tanssipainotusopetukseen oppilaat valitaan valintakokeen kautta. Painotusopetusta
on kaksi (2) vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 3 - 6.

Tanssinopetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3 - 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin
liittyvät sisältö-
alueet

Laaja-alai-
nen osaami-
nen

Tanssitekniikka
T1 lisätä oppilaan kehotietoisuutta tutustumalla ke-
hon rakenteeseen ja toimintaan sekä kehittää oppi-
laan kykyä hahmottaa ja hallita kehon asentoja ja lin-
jauksia.

S1 L1, L3

T2 kehittää oppilaan kykyä hahmottaa ja muistaa lii-
kettä, liikesarjoja ja rytmejä.

S1 L1, L4

T3 kehittää oppilaan kykyä hahmottaa ja hallita liike-
tekijöitä: tila, aika, voima ja virtaus.

S1 L1, L2, L4

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta huoltamaan omaa
kehoaan (esim. oheisharjoittelu, lihashuolto, palautu-
minen ja lepo).

S1 L1, L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta pitkäjänteiseen ja
keskittyneeseen työskentelyyn (itsenäinen-, ryhmä-
ja parityöskentely).

S1 L1, L2,L3,
L6, L7

Tanssi-ilmaisu ja luovuus
T6 rohkaista ja kannustaa oppilasta tutustumaan
oman kehon liikkeeseen ja sen mahdollisuuksiin, ja
löytämään sitä kautta itselleen luontevan tavan/tyylin
liikkua ja ilmaista itseään.

S2 L2, L4



T7 rohkaista ja ohjata oppilasta tuottamaan omaa lii-
kemateriaalia ja suunnittelemaan pieniä liikesommi-
telmia/koreografioita.

S2 L1, L2, L4,
L6

T8 rohkaista oppilasta harjoittelemaan esiintymistä
sekä tuntitilanteissa että koulun juhlissa ja tapahtu-
missa.

S2 L2, L4

Tanssitietous
T9 kannustaa oppilasta tutustumaan eri tanssilajei-
hin/-tyylisuuntauksiin ja tutustumaan niiden histori-
aan.

S3 L2, L4, L4

T10 ohjata oppilasta seuramaan tanssin ajankohtaisia
tapahtumia (esim. tanssiesitykset ja lehtileikkeet).

S3 L2, L4, L6

Tanssin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3 - 6

S1 Tanssitekniikka: Tanssinopetukseen valitaan oppilaiden ikä- ja taitotasolle sopi-
via monipuolisia tekniikkaharjoituksia, joiden avulla pyritään lisäämään oppilaan ke-
hotietoisuutta sekä kehittämään oppilaan tanssillisia valmiuksia ja liikkeellistä hah-
motuskykyä. Tanssinopetukseen sisältyy myös kehonhuollollisia harjoituksia, joiden
avulla opetellaan huoltamaan omaa kehoa ja kehittämään esim. voimaa, liikku-
vuutta, kestävyyttä ja tasapainoa. Tanssinopetuksessa käytetään harjoituksia, joissa
opitaan työskentelemään pitkäjänteisesti sekä yksin että yhdessä muiden kanssa yh-
teisen tavoitteen saavuttamiseksi.

S2 Tanssi-ilmaisu ja luovuus: Tanssinopetukseen sisältyy runsaasti erilaisia il-
maisu- ja improvisaatioharjoituksia, jotka kehittävät oppilaan luovuutta ja kokonais-
valtaista ilmaisua. Oppilaita ohjataan oman liikemateriaalin tuottamiseen ja pienten
liikesommitelmien/koreografioiden tekemiseen. Tanssitunneilla harjoitellaan paljon
myös esillä oloa ja esiintymistä erilaisten harjoitusten avulla. Oppilaille tarjotaan
myös mahdollisuus esiintyä koulun juhlissa ja tapahtumissa, joko opettajan teke-
mällä koreografialla tai oppilaiden itse tekemällä esityksellä. Esityksiä voidaan to-
teuttaa myös yhteistyössä esim. musiikkipainotuksessa olevien oppilaiden kanssa.

S3 Tanssitietous: 3. - 6. luokan aikana oppilaat tutustuvat eri tanssilajeihin/-tyyli-
suuntauksiin (esim. nyky- ja jazztanssi, afro ja hip hop) ja niiden historiaan. Tans-
sinopetuksen yhteydessä oppilaille annetaan tietoa myös tanssin harrastusmahdolli-
suuksista ja tanssin ajankohtaisista tapahtumista. Oppilaita kannustetaan ja ohja-
taan seuramaan oman paikkakunnan ja lähiseutujen tanssielämää ja uutisointia
tanssista.

Tanssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla
3 - 6

Tanssin opiskelu tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa oppilaiden ja opettajan kes-
ken. Tanssinopetuksessa pyritään luomaan turvallinen, avoin ja kannustava oppimis-
ympäristö, jossa oppilas voi harjoitella itsensä ja toisen kohtaamista. Tanssinopetuk-
sessa oppilaita ohjataan työskentelemään rakentavasti kaikkien kanssa sekä kunni-
oittamaan erilaisuutta, erilaisia ihmisiä, vartaloita ja tapoja liikkua. Tähän liittyy



myös kyky kohdata oma ja toisen keho kunnioittavasti.  Yhdessä tekeminen ja moni-
puoliset oppilaiden ikäkauteen sopivat työtavat tukevat oppilaiden oppimista ja anta-
vat kaikille oppilaille mahdollisuuden osallistumiseen ja onnistumiseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki tanssissa vuosiluokilla  3 - 6
Tanssinopetuksessa oppilaita ohjataan ja kannustetaan pitkäjänteiseen, keskittynee-
seen ja vastuuntuntoiseen harjoitteluun. Opettaja ohjaa oppilaita kuuntelemaan itse-
ään ja omaa kehoaan sekä tunnistamaan omia tunteitaan ja toimintatapojaan.
Tanssinopetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilöllisyys ja heidän erilaiset tar-
peensa. Työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon myös oppilaiden aikaisempi
oppiminen ja heidän kiinnostuksensa kohteet.

Oppilaan oppimisen arviointi tanssissa vuosiluokilla 3 - 6
Oppilaiden kehittymistä tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palaut-
teella ja arvioinnilla. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksi-
lölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä.

Tanssin arviointi perustuu tanssitekniikan, tanssi-ilmaisun ja luovuuden sekä tanssi-
tietouden tavoitteisiin. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä ha-
vainnoimalla. Vuosiluokilla 3-6 oppilaat saavat tanssista numeraalisen arvioinnin ar-
vosana-asteikolla 4 - 10.

Oppilaita ohjataan myös arvioimaan itse omaa oppimistaan ja kehittymistään
sekä antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajalle.

Opetuksen tavoite Sisältö-
alue

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan 8 osaa-
minen

Tanssitekniikka
T1 lisätä oppilaan kehotietoi-
suutta tutustumalla kehon ra-
kenteeseen ja toimintaan sekä
kehittää oppilaan kykyä hahmot-
taa ja hallita kehon asentoja ja
linjauksia.

S1 Kehotietoisuus Oppilas hahmottaa
oman kehonsa ja
osaa hallita oman
kehonsa asentoja ja
linjauksia.

T2 kehittää oppilaan kykyä hah-
mottaa ja muistaa liikettä, liike-
sarjoja ja rytmejä.

S1 Liikemuisti ja ryt-
miikka

Oppilas hahmottaa
ja muistaa liikettä,
liikesarjoja ja ryt-
mejä.

T3 kehittää oppilaan kykyä hah-
mottaa ja hallita liiketekijöitä:
tila, aika, voima ja virtaus.

S1 Liiketekijät Oppilas hahmottaa
liiketekijät ja osaa
käyttää niitä liikku-
essaan.

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta
huoltamaan omaa kehoaan
(esim. oheisharjoittelu, lihas-
huolto, palautuminen ja lepo).

S1 Kehonhuolto Oppilas osaa huol-
taa omaa kehoaan
ja ymmärtää oheis-
harjoittelun, lihas-
huollon, palautumi-
sen ja levon merki-
tyksen.



T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
pitkäjänteiseen ja keskittynee-
seen työskentelyyn (itsenäinen-,
ryhmä- ja parityöskentely).

S1 Työskentely- ja vuoro-
vaikutustaidot

Oppilas kykenee
työskentelemään
pitkäjänteisesti ja
keskittyneesti sekä
itsenäisesti että pa-
rin ja ryhmän
kanssa.

Tanssi-ilmaisu ja luovuus
T6 rohkaista ja kannustaa oppi-
lasta tutustumaan oman kehon
liikkeeseen ja sen mahdollisuuk-
siin, ja löytämään sitä kautta it-
selleen luontevan tavan/tyylin
liikkua ja ilmaista itseään.

S2 Itsensä ilmaiseminen Oppilas kykenee il-
maisemaan itseään
liikkeen avulla.

T7 rohkaista ja ohjata oppilasta
tuottamaan omaa liikemateriaa-
lia ja suunnittelemaan pieniä lii-
kesommitelmia/koreografioita.

S2 Oman liikemateriaalin
tuottaminen ja
projektityöskentelytai-
dot

Oppilas kykenee
tuottamaan omaa
liikemateriaalia ja
suunnittelemaan
pieniä koreografi-
oita.

T8 rohkaista oppilasta harjoitte-
lemaan esiintymistä sekä tuntiti-
lanteissa että koulun juhlissa ja
tapahtumissa.

S2 Esiintymistaidot Oppilas uskaltaa
esiintyä sekä tunti-
tilanteissa että kou-
lun juhlissa ja ta-
pahtumissa.

Tanssitietous
T9 kannustaa oppilasta tutustu-
maan eri tanssilajeihin/-tyyli-
suuntauksiin ja tutustumaan nii-
den historiaan.

S3 Tanssilajien ja tanssin
historian tunteminen

Oppilas tunnistaa
eri tanssilajit ja tie-
tää niiden histo-
rian.

T10 ohjata oppilasta seuramaan
tanssin ajankohtaisia tapahtumia
(esim. tanssiesitykset ja lehti-
leikkeet).

S3 Ajankohtaisten tanssi-
tapahtumien seuraa-
minen

Oppilas on tietoinen
oman paikkakun-
tansa ajankohtai-
sista tanssitapahtu-
mista.

Lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit 3 – 6
Luova ilmaisu
Rytmiikka
Tanssitekniikka



VUOSILUOKAT 7 - 9

Oppiaineen tehtävä

Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä ta-
voitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa kehoaan ja liik-
kumistaan sekä ilmaisemaan sen avulla itseään. Oppilaan kehollisen tietoisuuden li-
sääntymisen avulla pyritään vahvistamaan oppilaan positiivisen minäkäsityksen muo-
toutumista. Tanssin avulla kasvamiseen kuuluu myös toisia kunnioittava vuorovaiku-
tus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen
ja säätely.

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen pääpaino on oppilaan kehotietoisuuden ja kehonhallinnan
lisäämisessä pääasiassa nyky- ja jazztanssin tekniikkaa hyödyntäen sekä liikeilmaisun
tutkimisessa ja kehittämisessä. Opetuksen lähtökohtana on kasvattaa oppilaiden kiin-
nostusta ja avoimuutta eri taide- ja tanssilajeja kohtaan sekä tutustuttaa heidät suo-
malaiseen tanssin kenttään.

Tanssinopetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttä-
essä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin
liittyvät si-
sältöalueet

Laaja-alai-
nen osaa-
minen

Tanssitekniikka
T1 lisätä oppilaan kehotietoisuutta ja kehittää oppilaan
kykyä hahmottaa ja hallita kehon asentoja ja linjauksia.

S1 L1, L3

T2 kehittää oppilaan kykyä hahmottaa ja muistaa lii-
kettä, liikesarjoja ja rytmejä.

S1 L1, L4

T3 kehittää oppilaan kykyä hahmottaa ja hallita liiketeki-
jöitä: tila, aika, voima ja virtaus.

S1 L1, L2, L4

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta huoltamaan omaa ke-
hoaan (esim. oheisharjoittelu, lihashuolto, palautuminen
ja lepo).

S1 L1, L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta pitkäjänteiseen ja kes-
kittyneeseen työskentelyyn (itsenäinen-, ryhmä- ja pari-
työskentely).

S1 L1, L2, L3,
L6, L7

Tanssi-ilmaisu ja luovuus
T6 rohkaista ja kannustaa oppilasta tutustumaan oman
kehon liikkeeseen ja sen mahdollisuuksiin, ja löytämään
sitä kautta itselleen luontevan tavan/tyylin liikkua ja il-
maista itseään.

S2 L2, L4

T7 rohkaista ja ohjata oppilasta tuottamaan omaa liike-
materiaalia ja suunnittelemaan pieniä liikesommitel-
mia/koreografioita.

S2 L1, L2, L4,
L6



T8 rohkaista oppilasta harjoittelemaan esiintymistä sekä
tuntitilanteissa että koulun juhlissa ja tapahtumissa.

S2 L2, L4

Tanssitietous
T9 kannustaa oppilasta tutustumaan eri tanssilajeihin/-
tyylisuuntauksiin ja tutustumaan niiden historiaan.

S3 L2, L4, L4

T10 ohjata oppilasta tutustumaan suomalaisiin tanssin
tekijöihin ja tanssialan koulutuksiin sekä seuraamaan
tanssin ajankohtaisia tapahtumia (esim. tanssiesitykset
ja lehtileikkeet).

S3 L2, L4, L6

Tanssin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7 - 9

S1 Tanssitekniikka:

S2 Tanssi-ilmaisu ja luovuus: Tanssinopetukseen sisältyy runsaasti erilaisia il-
maisu- ja improvisaatioharjoituksia, jotka kehittävät oppilaan luovuutta ja kokonais-
valtaista ilmaisua. Oppilaita ohjataan oman liikemateriaalin tuottamiseen ja pienten
liikesommitelmien/koreografioiden tekemiseen. Tanssitunneilla harjoitellaan paljon
myös esillä oloa ja esiintymistä erilaisten harjoitusten avulla. Oppilaille tarjotaan myös
mahdollisuus esiintyä koulun juhlissa ja tapahtumissa, joko opettajan tekemällä ko-
reografialla, tai oppilaiden itse tekemällä esityksellä. Esityksiä voidaan toteuttaa myös
yhteistyössä esim. musiikkipainotuksessa olevien oppilaiden kanssa.

S3 Tanssitietous: 7.- 9. luokan aikana oppilaat tutustuvat eri tanssilajeihin/-tyyli-
suuntauksiin (esim. nyky- ja jazztanssi, afro ja hip hop) ja niiden historiaan. Tanssi-
tietoutta lisätään myös tutustumalla suomalaisiin tanssin tekijöihin (esim. koreografit
ja tanssiryhmät) ja tanssialan koulutuksiin sekä seuraamalla tanssin ajankohtaisia
ja/tai menneitä tapahtumia (tanssiesitysten seuraaminen, tallenteiden katsominen,
lehtileikkeiden lukeminen).

7. luokan keskeisiä sisältöjä:

- Tutustutaan ryhmään ja erilaisiin työskentelytapoihin (S1).
- Lisätään kehotietoisuutta ja kehonhallintaa pääasiassa nyky- ja jazztanssin

tekniikkaa hyödyntäen (S1).
- Harjoitellaan oman kehon huoltamista (S1).
- Tutustutaan luovaan työskentelyyn, liikeimprovisaatioon ja koreografiseen

työskentelyyn (S2).
- Harjoitellaan esiintymistä tuntitilanteessa sekä koulun juhlissa ja tapahtu-

missa (S2).
- Tutustutaan eri tanssilajeihin oppilaiden tekemien esitelmien kautta ja tun-

neilla tehtävien tanssillisten harjoitusten avulla (S3).
- Lisätään tanssitietoutta seuraamalla tanssin ajankohtaisia ja/tai menneitä ta-

pahtumia (esim. tanssiesitysten seuraaminen, tallenteiden katsominen, lehti-
leikkeiden lukeminen) (S3).



8. luokan keskeisiä sisältöjä:

- Kehollisen ymmärryksen lisääntyessä, syvennetään tanssitekniikkaa eri liike-
tekijöitä (tila, aika, voima, virtaus) painottaen (S1).

- Seurataan ja dokumentoidaan omaa työskentelyä tanssin parissa (esim. päi-
väkirjan pitäminen, videointi) (S1).

- Jatketaan oman liikkeen tuottamista improvisaation avulla (S2).
- Jatketaan koreografiseen työskentelyyn tutustumista (S2).
- Tutkitaan ja kehitetään liikeilmaisua (S2).
- Harjoitellaan katsomista ja katsottavana olemista ja palautteen antamista

sekä liikkeen analysointia (S1, S2, S3).
- Esiinnytään koulun juhlissa ja tapahtumissa (S2).
- Lisätään tanssitietoutta tutustumalla suomalaisiin tanssin tekijöihin oppilaiden

tekemien esitelmien kautta (S3).
- Tehdään tutustumiskäynti koulun ulkopuoliseen tanssitapahtumaan (S3).

9. luokan keskeisiä sisältöjä:

- Syvennetään tanssitekniikkaa ja –ilmaisua (S1, S2).
- Tutustutaan prosessityöskentelyyn: ryhmän oman koreografian ideointi, suun-

nittelu, työstäminen, harjoittelu ja esittäminen (S1, S2).
- Syvennetään oman työskentelyn seurantaa ja pohdintaa (S1).
- Esiinnytään koulun juhlissa ja tapahtumissa (S2).
- Tutustutaan suomalaisiin tanssialan koulutuksiin (S3).
- Tehdään tutustumiskäyntejä esim. Kuopion taidelukio Lumittiin ja Savonia-

ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin yksikköön (S3).

Tanssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla
7 - 9

Tanssin opiskelu tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa oppilaiden ja opettajan kes-
ken. Tanssinopetuksessa pyritään luomaan turvallinen, avoin ja kannustava oppimis-
ympäristö, jossa oppilas voi harjoitella itsensä ja toisen kohtaamista. Tanssinopetuk-
sessa oppilaita ohjataan työskentelemään rakentavasti kaikkien kanssa sekä kunni-
oittamaan erilaisuutta, erilaisia ihmisiä, vartaloita ja tapoja liikkua. Tähän liittyy
myös kyky kohdata oma ja toisen keho kunnioittavasti.  Yhdessä tekeminen ja moni-
puoliset oppilaiden ikäkauteen sopivat työtavat tukevat oppilaiden oppimista ja anta-
vat kaikille oppilaille mahdollisuuden osallistumiseen ja onnistumiseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki tanssissa vuosiluokilla 7 - 9

Tanssinopetuksessa oppilaita ohjataan ja kannustetaan pitkäjänteiseen, keskittynee-
seen ja vastuuntuntoiseen harjoitteluun. Opettaja ohjaa oppilaita kuuntelemaan itse-
ään ja omaa kehoaan sekä tunnistamaan omia tunteitaan ja toimintatapojaan.



Tanssinopetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilöllisyys ja heidän erilaiset tar-
peensa. Työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon myös oppilaiden aikaisempi
oppiminen ja heidän kiinnostuksensa kohteet.

Oppilaan oppimisen arviointi tanssissa vuosiluokilla 7 - 9

Oppilaiden kehittymistä tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palaut-
teella ja arvioinnilla. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksi-
lölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä.

Tanssin arviointi perustuu tanssitekniikan, tanssi-ilmaisun ja luovuuden sekä tanssi-
tietouden tavoitteisiin. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä ha-
vainnoimalla. Vuosiluokilla 7 - 9 oppilaat saavat tanssista numeerisen arvioinnin.

Oppilaita ohjataan myös arvioimaan itse omaa oppimistaan ja kehittymistään sekä
antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajalle.

Opetuksen tavoite Si-
sältö-
alue

Arvioinnin
kohteet
 oppiai-
neessa

Arvosanan 8 osaaminen

Tanssitekniikka
T1 lisätä oppilaan kehotietoisuutta
ja kehittää oppilaan kykyä hah-
mottaa ja hallita kehon asentoja ja
linjauksia.

S1 Kehotietoi-
suus

Oppilas hahmottaa oman
kehonsa ja osaa hallita
oman kehonsa asentoja
ja linjauksia.

T2 kehittää oppilaan kykyä hah-
mottaa ja muistaa liikettä, liike-
sarjoja ja rytmejä.

S1 Liikemuisti
ja rytmiikka

Oppilas hahmottaa ja
muistaa liikettä, liikesar-
joja ja rytmejä.

T3 kehittää oppilaan kykyä hah-
mottaa ja hallita liiketekijöitä: tila,
aika, voima ja virtaus.

S1 Liiketekijät Oppilas hahmottaa liike-
tekijät ja osaa käyttää
niitä liikkuessaan.

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta
huoltamaan omaa kehoaan (esim.
oheisharjoittelu, lihashuolto, pa-
lautuminen ja lepo).

S1 Kehon-
huolto

Oppilas osaa huoltaa
omaa kehoaan ja ym-
märtää oheisharjoitte-
lun, lihashuollon, palau-
tumisen ja levon merki-
tyksen.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta
pitkäjänteiseen ja keskittyneeseen
työskentelyyn (itsenäinen-,
ryhmä- ja parityöskentely).

S1 Työsken-
tely- ja
vuorovaiku-
tustaidot

Oppilas kykenee työs-
kentelemään pitkäjäntei-
sesti ja keskittyneesti
sekä itsenäisesti että pa-
rin ja ryhmän kanssa.

Tanssi-ilmaisu ja luovuus



T6 rohkaista ja kannustaa oppi-
lasta tutustumaan oman kehon
liikkeeseen ja sen mahdollisuuk-
siin, ja löytämään sitä kautta itsel-
leen luontevan tavan/tyylin liikkua
ja ilmaista itseään.

S2 Itsensä il-
maiseminen

Oppilas kykenee ilmaise-
maan itseään liikkeen
avulla.

T7 rohkaista ja ohjata oppilasta
tuottamaan omaa liikemateriaalia
ja suunnittelemaan pieniä lii-
kesommitelmia/koreografioita.

S2 Oman liike-
materiaalin
tuottaminen
ja
projekti-
työskente-
lytaidot

Oppilas kykenee tuotta-
maan omaa liikemateri-
aalia ja suunnittelemaan
pieniä koreografioita.

T8 rohkaista oppilasta harjoittele-
maan esiintymistä sekä tuntitilan-
teissa että koulun juhlissa ja ta-
pahtumissa.

S2 Esiintymis-
taidot

Oppilas uskaltaa esiintyä
sekä tuntitilanteissa että
koulun juhlissa ja tapah-
tumissa.

Tanssitietous
T9 kannustaa oppilasta tutustu-
maan eri tanssilajeihin/-tyylisuun-
tauksiin ja tutustumaan niiden his-
toriaan.

S3 Tanssilajien
ja tanssin
historian
tunteminen

Oppilas tunnistaa eri
tanssilajien ominaispiir-
teet ja tietää niiden his-
torian.

T10 ohjata oppilasta tutustumaan
suomalaisiin tanssin tekijöihin ja
tanssialan koulutuksiin sekä seu-
raamaan tanssin ajankohtaisia ta-
pahtumia (esim. tanssiesitykset ja
lehtileikkeet).

S3 Suomalai-
sen tanssin
kentän tun-
teminen

Oppilas on tietoinen suo-
malaisista tanssin teki-
jöistä ja tanssialan kou-
lutuksista. Oppilas seu-
raa tanssin ajankohtaisia
tapahtumia.

Lukuvuosi- ja päättötodistuksen liitteen arviointitekstit 7 – 9

Luova ilmaisu

Rytmiikka

Tanssitekniikka


