
KIISUD KEERUTAVAD TANTSU  

Tants lasteaiarühmadele. 

Tantsu on loonud ja kirjeldanud Brita Kaljuvere 2017. aastal Läänemaa tantsupeole „Nüüd on             
minu kord“. 

Muusika: Airi Liiva Laulupesa lapsed „Kiisud keerutavad tantsu“. 

 

Tantsu „lugu“: Väikesed kiisud on tantsuhimulised ja tahavad koos tantsu keerutada.           
Sõpradega ühiselt on vahva tantsida, et isegi „sabaotsad“ sellest rõõmu tunnevad. Koos on             
tore! 

 

Taktimõõt 4/4, sissejuhatust on 4 takti: tantsijad püsivad lähteasendis ringil, esipoolega ringi            
keskme suunas. 

Segapaaridega asetuses on tüdruk poisi paremal käel. Läbi tantsu on poistel käed puusal ja              
tüdrukutel seelikus. 

 

I TUURI A-osa: 

 (Esimene tuur on ringil, esipoolega ringi keskme suunas) 

TAKT 1 – Parema jalaga alustades, teeb tantsija päripäeva kuue sammuga ringi ümber             
enda. Seitsmes samm on lõppsamm.  

TAKT 2 – Parema jalaga astutakse kõrvalsamm ja tehakse vasaku jalaga kandastak.            
Kordub sama tegevus teise jalaga.  

 

 

TAKT 3 – Kordub takti 1 tegevus.  

TAKT 4 – Kõik alustavad parema jalaga ja teevad koha peal viis tammuvat sammu . 

 

 

I TUURI B-osa: 

(Esimene refrään on ringil, esipoolega ringi keskme suunas) 

TAKT 5 – 5. takti I osal pöörduvad paarilised ringjoonel rinnati. Toimub plaksumäng             
– oma käed kokku ja paarilisega parem käsi, oma käed kokku ja paarilisega vasak käsi. 

TAKT 6 – 6. takti I osal pöördutakse ringjoonele esipoolega ringi keskmesse. Käed             
lähevad poisil uuesti puusale ja tüdrukul seelikusse. 6. takti II osal hüpatakse üles ja III               



osal pannakse pepud ehk „sabad“ kokku. 6. takti IV osal pöördutakse hüppega            
esipoolega ringi keskme suunas. 

TAKT 7 – 7. takti I ja II  osal  

Ätehakse kätega rullivad liigutused (kerimine) üles (täida muusika ära), III ja IV osal             
rullitakse käed alla (täida muusika ära). 

TAKT 8 – 8. takti I osal asetatakse käed puusale/seelikusse, III osal (sõna “pots” ajal)               
laskutakse täiskükki, IV osal  tõustakse püsti. 

 

Refrääni korduse ajal toimub liikumine ringilt ühele viirule (õpetaja aitab lapsi!). 4 taktiga             
liigutakse hiilivate sammudega, käed rinna kõrgusel nagu oleksid kiisu käpad. Viirule hakkab            
vedama paar, kes on ringil taga keskel.  

 

II TUUR 

A-osa  

Kordub  I tuuri A-osa  (TAKTID 1-4) esipoolega lava esikülje  poole. 

B-osa 

Kordub I tuuri B-osa (2 korda refrääni osa) (TAKTID 5-8) PS! Viimase refrääni ajal              
8. takti III osal  jäävadki lapsed täiskükki.  

 

 


