
LAATIJA:  Jyrki Keisala     

RYHMÄ:  4. lk (n. 10 v) lapset   
PVM/KLO:   7.10.2010 klo 10.15-11.00 
TUNNIN TAVOITTEET: Oma keho, vienti-seuraamisen alkeet, Cha Cha Time Step 
MUUTA:  Jakso I / 4. tunti 
 

AIKA MITÄ MIKSI/TAVOITE MITEN + MISSÄ  MUSA MUUTA 

10.15-10.20 Aloitus Rauhoittuminen tanssitunnille, 
keskittymisen virittäminen, nimet 

Minulla on mukana pehmolelu, jota heitellään 
oppilaalta toiselle. Kiinniottaja sanoo nimensä ja 
yhden kivan asian, joka on tapahtunut tällä viikolla 

- Pehmolelu = kotitonttu 
Koistinen  

Siirtymä  Piiripaikoilta, ”nouse ylös ja muodosta iso piiri” 

10.20-10.30 Vesimies-hippa Lämmittely, energian purku, Cha 
Cha Time Step –kuvio ja sen rytmin 
hahmottaminen lorutuksen avulla 

Ope ensin hippana, tanssii Cha Cha Time Stepin ja 
lausuu ”olen villi vesimies, otan kiinni kukaties”. 
Oppilaat lähtevät yhdeltä seinustalta ja tanssivat 
Time Stepin aina ennen liikkelle lähtöään. Kun ope 
saa jonkun kiinni, kaikki tanssivat ja lausuvat 
yhdessä saman jne. kunnes kaikki ovat kiinni 

Tämän voisi 
kokeilla leikkiä 
Cha Cha –
musan tahtiin, 
jolloin Time 
Stepin pääsisi 
rytmittämään 
oikein 
musaan! 

 

Siirtymä Kaksi jonoa, pojat ja tytöt eri jonoissa -> siitä käännös vastakkaisriveihin ja parien otto. Pysytään paririvissä 

10.30-10.40 Peili Vienti-seuraamisen alkeet, toisen 
liikkeeseen mukaan lähteminen, 
ilmaisu 

Pareissa: toinen ”viejä”, toinen ”peili”. ”Viejä” nostaa 
kätensä ja lähtee viemään niitä eri suuntiin, ”peili” 
vastaa liikkeeseen peilin lailla. 
 
Vaihdetaan rooleja puolivälissä! 

Jotain 
rauhallista 

Jos menee hyvin, 
voidaan tehdä jopa kädet 
kontaktissa. Tällöin 
”peili” seuraa niin, että 
pitää kätensä 
kontaktissa ”viejän” 
kämmeniin, mitä ikinä 
hän tekeekin 

Siirtymä Parinvaihto, uudet parit ottavat tilaa itselleen 

10.40-10.50 Chasseaskeleiden vienti-
seuraaminen 

Lapset oppivat alkeet F-otteessa 
viennistä ja seuraamisesta 

Viejällä kädet edessä kämmenet ylöspäin, seuraaja 
laskee kämmenensä niitä vasten. 
 
Viejä tanssii haluamansa määrän hitaita chasse-
askelia (musan tahtiin, jos osaa) lähtien oikealle 

(helpottaa harjoitukseen lähtemistä) ja vaihtaa 
suuntaa. Seuraaja yrittää käsien kautta oivaltaa 
aina, milloin suunta vaihtuu 

Cha Cha -
musaa 

Hoksauta siitä, että 
kummankaan kädet eivät 
saa olla ”makaronit”, 
vaan ”nuken kädet” (tai 
jokin muu mielikuva). 

 
Tanssitaan harjoitus 
molemmissa rooleissa! 

Siirtymä Palataan paririviin -> parinvaihto 

10.50-10.57 Cha Cha Time Step Time Stepin tanssiminen 
vastakkain parin kanssa 

F-otteessa, loruttaen ”olen villi vesimies, otan kiinni 
kukaties” 

Ensin 
loruttaen, 
sitten Cha Cha 
–musaan jos 
pystyvät 

Voi olla, ettei 
aikaa/ymmärrystä tähän 
ole vielä riittävästi 

Siirtymä  Piiripaikoille istumaan 



10.57-11.00 Lopetus Loppurauhoittuminen Tunnin aiheen kertaus, kysymyksiä?  Lopetus ja 
loppukiitos! 

  

 


