
Rütmika ainekava  põhikooli I kooliaste 

1 tund nädalas 

 

Õpetamise  

eesmärgid  

Arendada õpilastes kuulamis-,jälgimis-, matkimisoskusi.  

Arendada ruumitaju, keha- ja liikumistunnetust.  

Arendada rütmitunnet.  

Tutvustada erinevaid laulumänge. 

Tutvustada eesti rahva- ja autoritantse. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Õpitulemused  

 

 

Õpilane on avatud ja loov;  

saab aru ülesannetest ja täidab mängureegleid;  

tunneb lihtsamaid tantsusamme ja –võtteid;  

tunneb lihtsamaid tantsujooniseid;  

liigub vabalt muusikas;  

väljendab ennast tantsu- ja pantomiimivahenditega;  

teeb järgi ja loob ise rütmimustreid;  

oskab erinevaid laulumänge 

omandab lihtsamaid rahva-ja autoritantse;  

teeb koostööd kaaslastega ja oskab mängus ja liikumises 

nendega arvestada  

 

 

 

 

 

 

 

1.klass 
2. 

3.Õppesisu  

 

 

Õpitulemused  

Õppesisu 

 

1. Keha kujud (sirged, ümarad, nurgelised, sakilised,  

tähekujud, kujud ruumist või loodusest).  

Fantaasialiikumised.  

  

Õpitulemused 

 

Õpilane  

 oskab võtta kehaga  

erinevaid kujusid;  

 oskab jääda ja hoida pausi;  

 võtab osa erinevatest  

liikumisharjutustest.  

2. Kehaosad (käsi, jalg, põlv, varvas, kael, selg jne).   

Kehaosade erinev liikumine (käsi  

ringe, jalg sirgeid jne).   

Kehaosade järgi liikumine (liigu   

pea, jala, selja, käe jne)   

juhtimisel.   

Kehaosade peegeldamine paaris.   

 

 

Õpilane  

 oskab nimetada kehaosade  

nimetusi;   

 oskab kehaosi eraldada  

liikumises;   

 oskab teha paaristööd.   

 



3. Ruumi tasandid (madal, keskmine, kõrge).   

Erinevad kujud erinevatel   

tasanditel, erinev liikumine   

erinevatel tasanditel.   

Teise inimese kuju ülevõtmine   

uuel tasandil.   

Stoppmängud põhiliikumistes.  

Õpilane  

 teab erinevaid tasandeid;   

 oskab märgata, millisel  

tasandil liigub;   

 oskab võtta kujusid  

erinevatel tasanditel;  

 oskab liikuda ruumis.  

4. Rütmiharjutused: plaksud, patsud, jalgade  

rõhklöögid jne.  

Kehapill.  

 

Õpilane   

 seostab liikumist rütmi ja  

helidega.  

 

5. Ringi moodustamine   

Kõnnisamm 2- ja 3-osalises taktimõõdus muusika 

saatel.   

Liikumine sõõris, ringjoonel järjestikku, 

paarilisega kõrvuti.  

 

6. Lihtsammude kombinatsioonid  

Õpilane  

liigub kõnnisammudega  

muusika rütmis (erinevates  

tempodes) sõõris ning 

ringjoonel järjestikku.  

 

 

Õpilane  

 
  
  
  
    

 

 

7. Külgsamm, hüpaksamm, galopp ja lõppsamm.  

Laulu- ja tantsumängud.  

Eesti rahva- ja autoritantsud  

 
  
  
  

 suudab sooritada  

lihtsamaid tasakaalu- ja 

koordinatsiooniharjutusi. 

 

 

 Õpilane  

vahetab liikumismotiive  

vastaval muusika osade 

vahetumisele;  

liigub rütmis. 

mängib  laulu- 

 ja tantsumänge 

esitab lihtsamaid rahva- ja 

autoritantse 



 

2.klass 

3. 

1. 

 

2. 

3.Õppesisu  

 

 

Õpitulemused  
Õppesisu 

 

1. Keha - lokomotoorsed (edasiliikuvad)  

liikumised - kõnd, jooks, pikendatud  

jooks, hüpe, hüpak, hüplemine, galopp,  

libistamine.   

Pausi, stopi kasutamine ning uue  

liikumisviisi valimine.   

Lühikese tantsujada koostamine  

erinevaid liikumisviise kasutades- ise  

mõeldes, paaristööna, õpetaja  

ettenäidatuna.   

Õpitulemused 

 

Õpilane  

 oskab liikuda ruumis erinevaid  

liikumisviise kasutades;   

 oskab kasutada pausi, stoppi;  

 võtab osa liikumisharjutustest ja  

loovmängudest.  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

2. Keha- mittelokomotoorsed liikumised  

(paigal)- painutamine, venitamine, 

kiikumine, tõukamine, tõmbamine,  

kukkumine, vajumine, tõusmine,  

õõtsumine, pööramine, pöörlemine jne.   

Keha liikumine paigal, kasutades 

nimetatud liikumisi.   

 

            Peegli ja varju mäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

sooritab erinevaid kehaliikumisi  

paigal märksõnade järgi;  

märkab ja arvestab paarilisega;  

tunnetab liikumise sisu ja 

meeleolu  

(sujuv, jõuline, terav, voolav jne). 



3. Liikumine erinevates joonistes –  
vooris, kolonnis, reas, viirgude 
vastuliikumine.   
 

4. Sõna, rütmi ja kehapilli või muusikat  

kombineerivad harjutused: erinevate 
sammudega liikumine rütmi 

patsutades või plaksutades.  

 

 

5.Galopp paaris – süldvõttes, valsivõttes.  
 
  

  
  
  
 6. Liikumis- ja laulumängud. Tantsud. 

Eesti rahvatants. 

Seltskonnatants.  

Lastetantsud.  
  
  
  

Õpilane  

koordineerib keha liikumist  
  
  

 

Õpilane  

koordineerib keha liikumist  

etteantud viisil, õpetajat või 

kaaslast jäljendades;  

seostab liikumist rütmi ja helidega.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Õpilane  

peab meeles ja esitab 2-3-osalisi  

liikumis-kombinatsioone.  

moodustab tantsujoonise ja säilitab 

seda liigutuste sooritamise ajal. 

Mängib erinevaid liikumis- ja 

laulumänge 

tantsib lihtsamaid pärimustantse,  

seltskonnatantse, lastetantse.  



 

 

 

3.kl 

Õppesisu 

 

 

 

 

 

 

 

Õpitulemused  

1. Keha, ruum – kujud,kehaosad, tasandid.  Õpilane   

Liikumises tasandite vahetuse  
kasutamine, liikumine kehaosade  
juhtimisel tasandit vahetades,   

õpetaja või teise õpilase   

märguandel kujusse (pausi)   

jäädes.   

Paaris, nelikus, kogu grupina ühel 

tasandil liikumine, kindla kehaosa 

juhtimisel ühel tasandil liikumine, 

ühiselt pausi jäämine ja   

hoidmine.   

2.  Keha, ruum – liikumised, 

suunad.Liikumiste ja suundade omavaheline 

kombineerimine (venitus üles, vajumine 

alla, hüplemine ette, libistamine taha jne).   

Loovmäng.  

   

3. Põhisammude õppimine  ja kasutamine 

(kõnnisamm, jooksusamm,  

hüpaksamm, galopisamm, polkasamm,  

vahetussamm otse).  

Süld- ja valsivõte, käärhüpped. 

 Asendid paarilise suhtes   

(ringjoonel ja kodarjoonel rinnati).  

Suunajalg, suuna muutmine 8-taktilist  

muusikalist pikkust arvestades.  
 
  
  

4. Ahelsõõri moodustamine.   

Kätlemisega põimumine ringis.  

teab mõisteid kuju, kehaosa, tasandid ja 

oskab neid liikumisse integreerida;  

märkab paarilise ja kaaslaste  

liikumist;  

võtab osa loovmängudest.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Õpilane   

teab mõistete tasakaal, tasakaalust  

väljas tähendust;  

oskab teha paarilisega ja grupiga  

koostööd.  
  
  
  
 Õpilane   

eristab tantsuelemente ja oskab neid  

esitada.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Õpilane  

tunneb põimumise põhimõtet;  

oskab sooritada põimumist  

kätlemisega;  



 

5. Kõnd sõõris päri- ja vastupäeva, 

viirgude moodustamine, vahetussammud 

paigal ja külge pöörates, kohavahetus.   

Õpilane  

muudab liikumissuunda arvestades 8-

taktilist muusikalist pikkust;  

sooritab vahetussamme paigal ja  

 

 

Eesti rahvatants/autoritants  

Vanaaegsed seltskonnatantsud.  

Laulumängud 
  

 

   

.  

külge pöörates.  
  
  
  
  
  
  
.Õpilane   

liigub vastavalt muusikale, rütmile ja 

helile.  

mängib/tantsib õpitud 

laulumänge, pärimustantse, 

seltskonnatantse, lastetantse, 

autoritantse.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


