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MITEN VALITSEN OIKEAN MINITUNNIN? (opas lastentanssin oppilaille/huoltajille)  

Minitunnit on tarkoitettu ensisijaisesti 7–9-vuotiaille pienille koululaisille. Miniryhmiin siirrytään varhaisiän tanssiopinnoista (lastentanssi). Miniryhmissä voi tanssia 

opiskella kerran viikossa tai useammin lapsen oman kiinnostuksen mukaisesti. Tarjolla olevista tanssilajeista voi valita mieluisimmat. Jos lajivalinta on vaikeaa, voi lapsi tulla 

mukaan eri tanssilajeja esittelevään Dance hop -ryhmään. Taiteen perusopetuksen opintopolulla minitunnit kuuluvat perusopintoihin.  

Kerran viikossa kokoontuvat ryhmät (1x60 min)  

• voit valita yhden tai useita (huom! kahdelle viikkotunnille 

edullisempi Minipaketti-hinta)  

Miniakrobatia: Miniakrobatiassa tutustutaan lattia-akrobatiaan ja opitaan 

temppuilun perustaitoja.  

Minibaletti: Minibaletissa tutustutaan baletin maailmaan ja 

tanssiopiskelun perusteisiin. Minibaletti luo hyvän pohjan kaikelle 

tanssinopiskelulle.  

Minibreak: Minibreikissä tutustutaan breakin perusteisiin leikkien, pelien 

ja break-harjoitteiden avulla.  

Mininyky: Mininykyssä tutustutaan nykytanssin maailmaan ja 

tanssinopiskelun perusteisiin. Tunti sopii erityisesti lapsille, joita 

kiinnostavat nykytanssi, jazztanssi ja muut uudet tanssilajit.  

Minishow: Minishowtunneilla tutustutaan showtanssin vauhdikkaaseen 

maailmaan ja tanssinopiskelun perusteisiin.  

Minihop: Minihopissa tulevat tutuiksi hip hop -tyylin perusteet ja 

rytmiikka.  

Dance hop: Dance hop -tunnin avulla toivomme lapsen löytävän 

mieluisan tanssilajin. Tunnilla tutustutaan eri tanssilajeihin. Tunnin kesto 

on 45 min.  

Kuvatanssi: Kuvatanssi on Keravan tanssiopiston ja Keravan 

kuvataidekoulun yhteinen tunti, jossa yhdistyvät tanssi ja kuvataide. 

Tunnin kesto on 75 min. 

Kaksi kertaa viikossa kokoontuvat ryhmät (2x60 min):  

• sama ryhmä harjoittelee kahdesti viikossa (huom! kahdelle 

viikkotunnille edullisempi Minipaketti -hinta) 

• suositellaan lapsille, joilla on jo hyvät ryhmätyötaidot sekä 

pitkäjänteisyyttä tiiviimpään harjoitteluun  

Minipikkolobaletti: Ryhmä on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, jotka 

haluavat opiskella klassista balettia pääharrastuksenaan. Baletin 

liikesanaston, monipuolisten kehonhallintaa vahvistavien harjoitusten ja 

yhdessä tanssimisen lisäksi tunteihin kuuluu liikemielikuvitusta kehittäviä 

luovia harjoituksia. Ryhmästä siirrytään 2–3 vuoden opiskelun jälkeen (n. 

10-vuotiaana) Pikkolobaletti 1 -ryhmään, jolloin harjoitteluun tulee 

mukaan entistä enemmän klassiseen balettiin kuuluvia lajityypillisiä 

elementtejä.  

 

Minipikkolonyky: Ryhmä on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, jotka 

haluavat opiskella nykytanssia pääharrastuksenaan. Tärkeää on 

motivaatio ja innostuneisuus tanssin harjoitteluun. Nykytanssi on 

monipuolinen taide- ja liikuntaharrastus, jossa luovat harjoitteet 

kehittävät liikeilmaisua ja yhdessä tanssiminen on olennainen osa jokaista 

tanssituntia. Ryhmästä siirrytään 2–3 vuoden opiskelun jälkeen (n. 10-

vuotiaana) Pikkolonyky 1 tai Pikkolojazz 1 -ryhmään oppilaan oman 

kiinnostuksen mukaan. 


