Hei kaikki lapset vanhempineen!
Olette ilmoittautuneet DCA:n lastentanssitunneille. Mahtavaa, että tanssikärpänen on purrut
perhettänne. Tässä muutamia ohjeistuksia lastentanssitunneille. Samassa myös vinkkejä
ensikertalaisille, joita saattaa uuden harrastuksen aloittaminen jännittää. Tehdään yhdessä
tanssitunnin aloittamisesta mukava kokemus.
Uuden harrastuksen aloittaminen saattaa olla pienelle jännittävä kokemus ja lapsi tarvitsee
kenties tsemppiä kotoa siihen, että uskaltaa jäädä uuteen tilaan uusien ihmisten
kanssa. Vanhemmat eivät (Tiitiäisten tuntia lukuun ottamatta) voi tulla tanssisaliin. Joskus
opettaja saattaa kauden ensimmäisillä tunneilla tehdä poikkeuksen ja päästää jonkun lapsen
vanhemman saliin, jos jäänti tuntuu hyvinkin vaikealta ja opettajan arvion mukaan muu ryhmä ei
siitä häiriinny. Välillä käytetään myös sellaista tapaa, että opettaja jättää oven hieman raolleen ja
lapsi voi siitä ensin kuikuilla tuntia ja vähitellen siirtyä tanssisalin puolelle (Tästä tavasta on paljon
positiivista kokemusta.). Näin jännittävä lapsi voi omassa ajassaan siirtyä mukaan ryhmän
toimintaan. Näissä jännitystilanteissa kannattaa rohkeasti kysyä opettajalta apua ja sopia hänen
kanssaan, että miten toimitaan. Ensimmäisillä kerroilla on hyvä reippaasti jäävien lastenkin
vanhempien odottaa tanssikoululla, koska välillä reippaasti jäävillä lapsillakin saattaa tulla yllättävä
jännitys/vessahätä tms. Kesken tunnin ja siihen kaivataan omaa vanhempaa. Opettajilla on
kaikkien lasten vanhempien puhelinnumerot eli hätätapauksissa vanhemmat saadaan kyllä kiinni,
vaikkeivat olisikaan tanssikoululla.
Tanssitunneilla on vaatetuksena joustavat vaatteet, joissa on helppo liikkua eikä tule liian
kuuma. Tanssitunneilla ollaan paljain jaloin (lukuun ottamatta Hip Hop ja Break -tunteja, joissa
ollaan sisälenkkarit). Niin ihania kuin kaikki tossut ovatkin, niin ne ovat liukkaita tanssisalissa eikä
kaikkia harjoituksia välttämättä edes voi tehdä tossuissa, kun varpaat eivät ole vapaana. Halutessaan
lapsi voi ottaa tanssisaliin mukaan vesipullon. Huolehdithan, että vesipullo on sellainen, jonka lapsi
saa itse auki sekä kiinni. Pitkät hiukset laitetaan kiinni tunnille tultaessa ja vessassa käydään ennen
tanssituntia. Muista pestä kädet aina ennen ja jälkeen tanssitunnin. Näin ehkäisemme pöpöjen
leviämistä.
Lastentanssitunneilla järjestämme kerran lukukaudessa Kurkkaa tunnille -kerran, jolloin
vanhemmat pääsevät tunnista riippuen katsomaan tanssituntia 20 minuutiksi tai koko tunniksi.
Vanhemmat pääsevät näkemään, että minkälaisia harjoituksia tunnilla tehdään. Kyse ei ole mistään
esityskerrasta vaan oppilaat tekevät ihan normaaleja tanssituntiharjoituksia. Kurkkaa tunnille kerrasta tulee vanhemmille info sähköpostitse. Kaikki tanssikoulun oppilaat esiintyvät DCA:n
nnäytöksissä. Näytösten ajankohdista tulee tieto tanssikoululta, kun päivät ovat varmistuneet.
Tanssikoulu infoaa kaikesta pääsääntäisesti sähköpostitse. Kiireellisissä tapauksissa tanssikoulu
käyttää tekstivistiä. Huolehdithan siis, että yhteystietosi ovat ajan tasalla järjestelmässämme.
Iloisia tanssitunteja kaikille pienille tanssijanaluille toivottavat
Tanssikoulu DCA:n lastentanssiopettajat

