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II..  RRÉÉSSZZ  

  
II//II..  NNEEVVEELLÉÉSSII  PPRROOGGRRAAMM  

 

 

 

I/1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA,  ENNEK KERETÉBEN: 

 

I/1. 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI:  

A Pápai Református Kollégium jellem-és közösségformáló hagyományaira is építve fejleszti a 

gyermekek és a fiatalok erkölcsiségét, keresztény szellemben történő nevelését, testi-lelki 

állóképességét, kapcsolatteremtő készségét, mozgását, művészi képességeit, készségeit; a különböző 

művészeteket, elsősorban a tánc, képző-és iparművészetet érto közönséget nevel.  

A felvehető maximális létszámot nem befolyásolja a felekezeti hovatartozás. Elsődleges feladata  

minden diákot megismertetni a tanszak követelményeivel, a közösségi munka, együttmozgás 

megszerettetése, önmaguk és teljesítményük vállalása fellépések alkalmával.  

Rendszeres látogatói iskolánknak művészek, mesteremberek, zenekarok. 

Diákjaink részt vesznek a város, megye, ország, valamint a határon túli országok kulturális 

rendezvényein versenyein. Kapcsolatot tartunk hazai hasonló létesítményekkel.  

 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a kiegyensúlyozott belső légkörben a tartalmas, együtt végzett 

munka során jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. Sikeres és magabiztos tanulókat, 

felnőtteket szeretnénk nevelni, ezért igyekszünk csökkenteni a tanulás során előforduló 

kudarcokat. Mindezt olyan tananyaggal és követelményrendszerrel kívánjuk elérni, amely a tanuló 

korának, képességeinek legjobban megfelel.  

A tantervi tartalommal nem nivellálni (szintezni, szintkülönbséget mérni), hanem differenciálni 

akarunk, lehetőséget teremtve a tehetségek és az adottságok legjobb kibontakoztatására.  

Filozófiánkat legjobban a pragmatizmussal (a cselekedetek gyakorlati hasznosságát kitüntetett 

szerepűnek látó filozófiai felfogás) lehet jellemezni: eszerint az a jó módszer, az az üdvözíto 

megoldás, ami a gyakorlatban is beválik.  

 

I/1. 2.   CÉLJAI 

Nevelőtestületünk a törvényes keretek között a később részletezett óra és tantervi formában akarja 

átadni:  

 - az egyetemes nemzeti kultúra alapértékeit,  

 - a humanista erkölcsi értékeket,  

 - a társadalmilag elfogadott hasznos magatartási, viselkedési normákat; 

hogy testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus 

elveket követő állampolgárokat neveljünk.  

Célunk, hogy tanáraink váljanak alkalmassá az önálló döntéseken alapuló alkotó munkára.  

 

A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait, hogy 

 - növendékeiben felkelti a tudásvágyat és megalapozza a magas szintű önmuvelés igényét; 

 - a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; 

 - a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és 

a felelő cselekvés képességét; 
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 - gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat; 

 - megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, 

kultúrájukon keresztül vezet az út; 

 - rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és 

áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé.  

 

 

I/1. 3. FELADATAI 

 - különösen a beiskolázott fiatalok református keresztyén szellemében való nevelése s így 

egyházukhoz, hazájukhoz hűséges állampolgárokká váljanak; 

 - széleskörű művészeti műveltség alapjainak lerakása, a tanulók ez irányú egyéni 

képességeinek kibontakoztatása 

 - megismertesse tanulóival a magyar népi kultúra, a dialektus területeit, tánctípusait, 

táncrendjeit 

 - megismertesse a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a nép 

műveltségének sajátos helyét az egyetemes emberi kultúrában: 

      - a tánc művészeti és közhasznú formáit, 

      - a társasági táncélet alkalmait,  

        - az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét és ezek  

       elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusait. 

 

Fejleszteni kívánjuk a tanulók: 

 - értelmes és kreatív gondolkodását; 

 - nyitottságát a társadalom és a világ dolgai felé; 

 - az egészséges életmódra törekvést; 

 

I/1. 4.  ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

Az iskola oktató-nevelő munkájával kapcsolatosan felsorolt általános, illetve konkrét fejlesztési 

szakaszokra lebontott célok megvalósítása érdekében azokat a nevelési módszereket kell 

kiválasztani, amelyek: 

- igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

- értelmi fejlettségéhez, 

- képességeihez.  

 

Ám egyben igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, 

vezetői stílusához és figyelembe veszi a mindenkori szituációt és annak tartalmát.  nevelési 

módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetővé. A 

módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja.  

 

Eljárások, módszerek: - a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei,  

    - a tevékenység megszerzésének módszerei: 

     - követelés 

     - megbízás 

     - ellenőrzés 

     - értékelés 

     - játékos módszerek 

     - gyakorlás 

    - a magatartásra ható módszerek:  
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     - ösztönző módszerek 

     - kényszerítő módszerek, 

     - gátlást kiváltó módszerek, 

      - ösztönző módszerek, 

    - a dicséret használatos módjai 

 

I/1. 5. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 

A táncos művészeti nevelés és fejlesztés lényegi elemei: a személyiség, az indivídum elfogadása, az 

arra épülő pedagógiai elv érvényesítése. Kiinduló pontja az, a napjainkra -már elfogadott és 

szakmai fórumokon is deklarált- evidencia, mely az egyéni fejlesztés lényegét egyértelműen a 

mozgáshoz köti, s tekinti ezt olyan eszköznek, amellyel közvetlen hatást lehet elérni a gyermekek 

nevelésében, fejlesztésében, mivel „az egészséges élet alapfeltétele a mozgás maga”. E felismerés 

nyer bizonyosságot a gyermekek ösztönös „táncolásában”, mikor is bizonyos szituációkban, 

mozdulati formanyelven fejezik ki magukat. Kivált érvényes ez valamilyen zene inspirációja 

folytán.  

Ekkor ugyanis az érzelmi alapú megnyilvánulás fokozottan segíti a tudatalattiból táplálkozó 

önkifejezést, jól szolgálva ezzel a kapcsoltteremtéseket. 

A táncos mozgásnevelés ennélfogva jóval több és bonyolultan összetettebb, mint a testi nevelés 

egyik területe. Mert a tánc, -kihasználva a zenére történő mozgás kontaktuskereső, közvetítő 

képességét és az egyéni teljesítményt inspiráló hatását, valamint az érzelmi, szociális és pszichés 

hatóerők gazdagító együttesét - biztató eredménnyel kecsegtet a testi és szellemi nevelés összetett 

pedagógiai gyakorlatának megvalósításában. 

 

I/1. 6. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyé és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja.  

A közösségfejlesztésre megfelelő lehetőséget adnak a versenyek, ünnepélyek, családi 

összejövetelek (családi húsvét, stb.) 

 

A pedagógusközösség számára a legnehezebb feladat a tudatos közösségfejlesztés, mivel az iskolai 

teljesítmény, a jövő építése alapvetően individuális tevékenység: az iskolai tételes, 

következményekkel járó értékelés az egyéni teljesítményt méri, s ezt látszólag nem befolyásolja a 

közösségben elfoglalt hely.  

 

Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógustestület 

műveltsége, intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, meleg-megengedő igényessége, 

humorérzéke, következetessége. E tulajdonságok biztosítják hitelességét. 

 

I/1. 7. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI  TEVÉKENYSÉG 

 

A „problematikus” gyerekek több figyelmet és törődést igényelnek a pedagógusoktól. Néha az 

időben érkezett segítség az egész életre pozitív hatással lehet. Ezért fel kell figyelnünk,  

ha tanítványunk: 

- tartósan levert, szomorú, látszólag minden alaposabb ok nélkül, 

- ha önértékelése túlzottan alacsony, vagy valamiért bűntudat gyötri, 

- ha társainál szorongóbb, ha oktalan félelmek gyötrik, 

- ha agresszív társaival szemben, 
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- ha hirtelen indokolatlanul nagy változások történnek magatartásában.  

A problémás helyzet adódhat tanulási-, emocionális vagy magatartás zavarból. Ezek a tényezők 

megnehezítik a tanulók iskolai közösségbe való beilleszkedését, ezért mindenképpen kiemelt 

figyelmet érdemelnek. Ezekben az esetekben segítséget jelenthet az értő, segítő, oknyomozó és ok 

elhárító, tapintatos, eligazító beszélgetés és meggyőzés. A pedagógus fellépése akkor lesz 

eredményes, ha nem korlátozódik a tiltásra, hanem megtanítja tanítványait a konfliktuskezelés és 

feszültségoldás technikájára és gyakoroltatja a megfelelő eljárásokat. 

Azon tanulók esetében, akiknél emocionális zavarokat észlelünk, feladatunk, hogy tanítsuk őket 

arra, hogyan tudják érzelmeiket, indulataikat tudatosan kezelni. A túlságosan szorongó tanulók 

esetén segíthet az értő, ok feltáró, feszültségoldó beszélgetés, de előfordulhat az is, hogy ezeknél a 

tanulóknál speciális feleltetési módot kell alkalmazni. (pl. ne állítsuk egyedül ki túl nagy csoport 

elé) sokat ismételtessük.  

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a magatartászavar nem kezelhető csupán pedagógiai 

eszközökkel, a tanulót a megfelelő szakemberhez irányítjuk.  

A beilleszkedési zavarral, tanulási problémákkal, magatartási nehézségekkel találkozó pedagógus 

legfontosabb feladata a korai felismerés, a család tájékoztatása, segítése, sajátos oktatási-nevelési 

módszerek, szakszolgálatok segítségének igénybevétele. 

A problémás gyermekek elhelyezése iskolánkban integráltan, normál osztályokban történik.  

A tanórai differenciált foglalkoztatás és különleges bánásmód mellett a tanórákkal párhuzamosan, 

vagy a tanórán túl is lehetőséget biztosítunk a fejlesztésre, a felzárkóztatásra.  

Az iskolai kereteken túl bekapcsoljuk a nevelési tanácsadót, a gyermek pszichiátriát, a területileg 

illetékes logopédiát. 

 

Elvárások a pedagógusokkal szemben: 

- ismerje a részképesség-zavar tünet együttesét, 

- tudjon differenciáltan oktatni, nevelni, 

- ne érje semmiféle hátrányos megkülönböztetés részéről a tanulót, 

- az értékelésnél vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit, 

- a teljesítmény mérésénél önmagához képest is nézze a fejlődést, 

- a hátrányt nem jelentő képességtünetekben erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit, 

sikerélményt biztosítva számára, 

- nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására. 

 

Az iskolavezetés feladata: 

Alakítson ki jó kapcsolatot a szakszolgálatokkal ( gyámhatóság, pedagógiai szakszolgáltatás, 

nevelési tanácsadó, gyermekpszichiátria, önkormányzati ügyosztály ). 

 

I/1. 8. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

 

Szeretnénk elérni, hogy az iskolába érkező eltérő adottságú és motivációjú tanulók a 

személyiségüknek megfelelően lehetőséget kaphatnának ismereteik bővítésére, képességeik és 

készségeik fejlesztésére.  

 

Kiemelten kívánunk foglalkozni a jó képességű, valamely területen kiemelt tehetséget mutató 

tanulóinkkal. Tudatosítani kívánjuk bennük, hogy a tehetséget fejleszteni kell, eredményeket csak 

kitartó munkával, gyakorlással érhetnek el. Hangsúlyozzuk az önművelés, önálló ismeretszerzés 

szerepét. 
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Ennek érdekében:  

- optimalizáljuk az osztályba sorolást,  

- homogén tanulócsoportokat alakítunk ki, 

- tanórákon differenciált foglalkozásokat tartunk, 

- támogatjuk a tanulás mellett az önálló téma feldolgozást, 

- továbbtanulók részére előkészítőket szervezünk,  

- részt veszünk a központi szervezésű versenyeken, 

- az önfejlesztés elősegítésére a könyvtár egész nap a tanulók rendelkezésére áll, 

- Internetes hozzáférési lehetőséget biztosítunk 8.00 - 15.00 óráig, 

- tehetséges tanulóinknak nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése után felmentést adunk  

 

I/1. 9. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

 

Ifjúságvédelmi feladatot a mindenkori ifjúságvédelmi felelős tanár látja el a közoktatási és a 

gyermekvédelmi törvény, valamint a közoktatási törvény végrehajtási utasítása alapján. A feladat 

szerteágazó, az egész iskolára kiterjedő, ugyanakkor a tanulók személyes ismeretét és szeretetét is 

kívánja.  

Az ifjúságvédelmi felelős támaszkodik az osztályfőnökök és a szaktanárok tapasztalataira, 

koordinálja e területen az igazgató, igazgatóhelyettes munkáját. Az iskola vezetője gondoskodik az 

ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. 

Ifjúságvédelmi munkánk célkitűzései közül kiemelkedő helyet foglal el az általános prevenció. A 

szenvedélybetegségek megelőzése érdekében programok szervezése, azok propagálása, 

mentálhigiénés előadások szervezése. 

Az ifjúságvédelem feladata a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók időben történő 

felismerése, nyilvántartásba vétele, a veszélyeztető okok feltárása; a családdal, a szülőkkel való 

rendszeres kapcsolattartás, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése.  

Fel kell figyelnünk, és ki kell szűrnünk azokat a tanulókat, akiknek alapvető életkörülményeik 

szűkösek, szükségleteik csak korlátozott mértékben teljesülnek, akiknek családja, szűkebb 

társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális 

téren. 

 

Kialakulásához vezető tényezők lehetnek: 

- a tanuló személyiségfejlődési zavarai, 

- a tanuló egészségügyi problémái, 

- alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, 

- rossz lakáskörülmények, a rossz szociális helyzet, 

- a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje, 

- a rendezetlen családi háttér,  

- a negatív társadalmi-környezeti hatások. 

 

A fentiek következményeként romlanak a tanulók esélyei, ezért segítséget jelent rövidebb-

hosszabb ideig tartó támogatásuk, anyagi segélyezésük, lehetőség szerinti társadalmi integrációjuk. 

Amennyiben a hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni helyzetéből, a gyermek 

halmozottan hátrányos helyzetűvé válhat, ami gyakran veszélyeztetettséghez vezet. 

 

Kiemelt odafigyelést igényelnek azok a tanulók, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő 
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vagy a gondozó környezet nem biztosítja.  

A veszélyeztetettség kialakulásához több tényező vezethet, például a szülők elhanyagoló nevelése 

vagy a családban előforduló devianciák halmozott gyakorisága.  

Következménye lehet a tanulónál is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, negatív 

társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. 

 

I/1. 10. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

Igyekszünk a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel segítséget adni a gyengébb képességű, vagy 

más okból tanulási kudarcnak kitett tanulóinknak is, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy 

felzárkózzanak társaikhoz. 

Ennek érdekében: 

A tanulók osztályba sorolásánál figyelembe vesszük az egyéni teljesítményt. Törekszünk arra, hogy 

mindannyian a tudásuknak, előképzettségüknek megfelelő csoportba kerüljenek, mert a homogén 

csoport jobban együtt tud dolgozni. Így a hátránnyal induló tanulók is lehetőséget kapnak a rájuk 

szabott követelmények teljesítésével, a hozzájuk idomított tempó betartásával, maximális tanári 

segítséggel arra, hogy felzárkózzanak. 

A tanulási problémák megelőzésére felmérést készítünk, amellyel ki lehet szűrni az átlagnál 

hiányosabb alapképzettséget. Ez a felmérés alapot jelent a pedagógusok munkájának értékeléséhez 

is. A disgraphia ill. dislexia gyanús eseteket szakrendelésre utasítjuk, a későbbiekben pedig testre 

szabott feladatokkal segítjük fejlesztésüket. 

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tanuló valamilyen okból lemarad tanulmányaiban a társaitól 

(pl. hosszabb betegség, hiányzás, gyengébb képességek, szorgalom hiánya, alapképzettség hiánya, 

nem megfelelő motiváltság, stb.), vagy segítséget kér tanulmányaihoz, úgy a szaktanári segítségen 

túl  korrepetálásra irányítjuk. 

Azon tanulók számára, akik igyekezetük ellenére lemaradnak, nehezen szerzik meg az 

ismereteket, lehetőségeink szerint tanulás módszertani segítséget adunk, ahol a tanuló nemcsak a 

tanulás eredményesebbé tételének módját sajátíthatja el, hanem nagyobb önismeretre is szert 

tehet.  

A tanulási kudarcnak kitett tanulók segítésében legfontosabb szerepe az osztályfőnöknek van. Ő 

az, aki a legjobban ismeri tanulói családi hátterét, a kudarc okait, és ő az, aki a szülőkkel leginkább 

kapcsolatot tart fenn. Időben felhívhatja a figyelmet a gondokra. 

Ezért fontos feladatunk az alkalmas osztályfőnökök megtalálása. 

Félévenként két alkalommal megvizsgáljuk a tanulók eredményeit, szükség esetén értesítjük a 

szülőket, és személyes elbeszélgetés során eldöntjük, hogy a tanuló számára mely módon lehetne a 

legtöbb segítséget adni. Ezen beszélgetésre sor kerülhet a szülő személyes megkeresésére is, ill. a 

fogadóórákon biztosítunk rá időt. 

 

I/1. 11.  A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 

A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet-és egészségvédelemmel kapcsolatos 

paragrafusaiból (8.§, 16.§, 18.§, 70.§) vezethető le.  

Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását az alábbi jogszabályok és 

intézkedések garantálják: 

- A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 54. § 1. cikkelye szerint “...minden 

állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”; 

- A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink 

védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat.  
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Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a civil szférának, az 

állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minősülő természeti értékeink megőrzése az 

állampolgárok és önszervezodo csoportok aktív részvétele nélkül nem lehetséges;  

- Nemzeti Környezetvédelmi Program; 

- Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak való megfelelés horizontális célként szerepel; 

- Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést.  

Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat.  

 

Az iskola működése környezeti nevelési szempontból:  

Iskolánkban a tantestület döntő része aktívan foglalkozik környezeti nevelési kérdésekkel a 

tanórákon és azokon kívül. A környezeti nevelés az a területe az iskolai életnek, ahol kicsi, de 

határozott lépésekkel haladhatunk előre.  

 

A környezeti nevelés fogalma 

“Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élo és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.  

 

Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élo ill. 

élettelen környezettel; 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; 

- felkelti az igényt, képessé tesz:  

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására; 

- összefüggo rendszerben törtnő értelmezésére; 

- a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére; 

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére; 

- a kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások megkeresésére; 

- az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; 

- a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” 

        (KöNKomP, 2004.) 

 

 

 

I/1. 12.  EGYÉB TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK FORMÁI  

 osztálykirándulások,  

 edzőtáborozások,  

 táncház (tananyaga a Pedagógiai Program fentiekben meghatározott program szerint kerül 

meghatározásra) 

 kiállítások,  

 előadások,  

 mozi- és színházlátogatások, stb. 

 

I/1. 13.  AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI 

A.) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét, a tanítási év közben havi rendszerességgel 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  
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Az érdemjegy a tanuló tudásának, felkészültségének ellenőrzésére szolgál. A tanév során több 

alkalommal, és a tananyag rövid időegység alatt megtanulható részének elsajátítását minősíti.  

 

Az osztályzat hosszabb, legalább féléves időtartamú ismeretanyag elsajátításának szintjéről 

tájékoztatja a pedagógust, a tanulót és a szülőt.  

  

A Művészeti Iskolában használható érdemjegyek és osztályzatok: 

 

 

SZAKTANTÁRGYAK MAGATARTÁS SZORGALOM 

JELES (5) PÉLDÁS (5) PÉLDÁS (5) 

JÓ (4) JÓ (4) JÓ (4) 

KÖZEPES (3) VÁLTOZÓ (3) VÁLTOZÓ (3) 

ELÉGSÉGES (2) ROSSZ (2) HANYAG (2) 

ELÉGTELEN (1) -  -  

 

 

 

 

 
Az osztályozás, értékelés annak a pedagógusnak a feladata, aki az adott tantárgyat tanítja.  

 

A magatartás és szorgalom értékelését, osztályzását - az osztályban tanító asszisztensek és 

szaktanárok véleményének kikérésével - az osztályfőnök végzi és az osztályozó értekezleten a 

nevelőtestület hagyja jóvá.  

 

 

A tanulók értékelésénél a pedagógus: 

 vegye figyelembe a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét,  

 szociokulturális helyzetét, fejlettségét, fogyatékosságát,  

 segítse a tanuló képességeinek kibontakoztatását. 

 
Az iskola Pedagógiai Programja határozza meg: 

 a nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerét, 

 a magasabb évfolyamra lépés feltételeit,  

 a beszámoltatás, számonkérés követelményeit, formáit, 

 a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, formáit.  

 

A Pedagógiai Program előírásaitól a tanuló értékelése során eltérni nem lehet! Az érdemjegyekrol 

a tanulót és a szülőt rendszeresen tájékoztatni kell. Az érdemjegyeket az osztályozó naplóban a 

szaktanár köteles folyamatosan rögzíteni. Minden érdemjegyrol szóban vagy írásban értesíti a 

tanulót.  

A szülői tájékoztatás eszköze az ellenőrző könyv. Az ellenőrző  könyv tájékoztatja a szülőt a tanuló 

magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, hiányzásáról, iskolai elfoglaltságáról.  
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AZ OSZTÁLYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSA:  

A tanulót az évközi érdemjegyek alapján félévkor és év végén osztályzattal kell minősíteni.  

A félévi osztályzatok azt tanúsítják, hogy a tanuló az első félév egészét tekintve milyen 

színvonalon, milyen mértékben tett eleget az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek és a 

félév egészét tekintve miként értékelheto magatartása, szorgalma.  

A félévi osztályzatokról az ellenőrző könyv útján kell értesíteni a szülőt és a tanulót.  

Az év végi osztályzatok tanúsítják, hogy a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi 

követelményeket milyen mértékben teljesítette, megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e az 

elégséges minősítéshez, a továbbhaladáshoz.  

 

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSA:  

-  Vizsgaköteles tantárgyak esetén (néptánc): 
 első félév érdemjegyeinek átlaga,  

 év végi vizsga érdemjegye 

 második félév érdemjegyeinek az átlaga 

 

Az érdemjegy átlagának megfelelően állapítandó meg az osztályzat (az általános kerekítési 

szabályokat figyelembe véve). 

 

-  Nem vizsgaköteles tantárgy esetén : 
 a tanév során szerzett érdemjegyek alapján kell az osztályzatot megállapítani.  

 

A tanév végi osztályzatok alapján lehet dönteni arról, hogy a tanuló tanulmányait magasabb 

évfolyamon folytathatja.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a 

pedagógus, ill. az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről.  

 

A tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha valamennyi tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet 

ér el a tanév végén.  

Az év végi osztályzatokról a bizonyítványban kell értesíteni a tanulót és a szülőt. 

Az osztályzatok mellett a bizonyítvány tartalmazza a tanuló továbbhaladására vonatkozó 

záradékokat is. A bizonyítvány közokiratnak minősül. A tanév végi osztályzatokat és a 

záradékokat a törzslapon is fel kell tüntetni. A törzslap nem selejtezhető.  

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási 

év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, 

hogy adjon tájékoztatást ennek okairól, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a 

pedagógus nem változtatja meg döntését és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért 

egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. A 

nevelőtestület nem módosítja az osztályzatot, ha azt a tanuló osztályozóvizsgán szerezte.  

Nem kell értékelni ill. osztályozni a tanulót, ha az igazgató mentesítette egyes tantárgyak, 

tantárgyrészek minősítése alól. 

  
ÉV VÉGI OSZTÁLYVIZSGÁK 

Az iskola tanulói - a tanév teljesítésének feltételeként - a pedagógiai programban 

meghatározott évfolyamokon és tantárgyakból, az előírt tantárgyi követelményeknek 
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megfelelően és módon vizsgát tesznek. Az osztályvizsgák idejét a művészeti iskola 

munkatervében kell rögzíteni.  

A vizsgák értékelésének, minősítésének elveit, formáit és módját a pedagógiai program 

tartalmazza.  

Mentesülhet a tanuló a vizsga egy része alól, ha a tanév során kimagasló tanulmányi 

versenyeredményt ért el az adott tantárgyból, ill. egész éves eredménye alapján, a 

szaktanár javasolja.  

A fenti esetekben a vizsga érdemjegye jeles.  

Ha a tanuló önhibáján kívül nem teszi le vagy megszakítja a vizsgáját, akkor a javítóvizsga 

időszakában pótolhatja.  

Ha a tanuló saját hibájából nem jelenik meg vagy megszakítja a vizsgáját, akkor a vizsgát 

nem pótolhatja. A tanév teljesítésének feltételeként a vizsga tárgyából osztályozó vizsgát 

köteles tenni.  

Elégtelen osztályvizsga esetén javításra nincs lehetőség.  

 
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

A tanulónak a félévi vagy az év végi osztályzata megállapításához osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha  

- az előírtnál többet mulasztott, de a nevelőtestület engedélyezte részére a tanítási év 

végén az osztályozó vizsga letételét  
 

- a tanuló átvételének feltételeként az igazgató előírta,  
 a tanuló nem fogadja el teljesítményének iskolai értékelését és kéri, hogy egy vagy több 

tantárgyból független vizsgabizottság előtt tehessen vizsgát.  

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

Ha a tanuló más iskolában megkezdett tanulmányait a Pápai Református Kollégium “Tánc-Lánc” 

Művészeti Alapiskolájában kívánja folytatni a Művészeti iskola igazgatója a pedagógiai program 

alapján megvizsgálja a  tanuló addig szerzett iskolai bizonyítványait, s ennek alapján dönt az 

átvétel feltételeiről, a tanulmányok folytatásának engedélyezéséről.  

 

Amennyiben olyan tantárgyak, tanrészek vannak, amelyek az iskola pedagógiai programjában 

szerepelnek, ill. a tanuló további előrehaladásához, magasabb évfolyamba lépéséhez szükségesek, 

de addig azokat nem tanulta, az érintett tantárgyból, tantárgyrészekből az igazgató különbözeti 

vizsgát írhat elő.  

 

JAVÍTÓ VIZSGA 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát 

tehet.  

Javítóvizsgával folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló osztályozó vizsgáról, különbözeti 

vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le.  

A tanév során szerzett érdemjegyek alapján megítélt tanév végi elégtelen osztályzat, az osztályozó 

vizsgán, különbözeti vizsgán szerzett elégtelen osztályzat, javítható javítóvizsgán.  

 

ALAP ÉS ZÁRÓVIZSGÁK RENDJE 

Lásd a helyi tanterv tanszaki bontásai után. 
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VIZSGÁK IDEJE 

A különbözeti vizsgák időpontját úgy kell kitűzni, hogy reális esély legyen annak teljesítésére.  

A javítóvizsgák idejét az augusztus 15. és augusztus 31. közötti időszakban kell kijelölni. Az 

időpont szerepel az iskola munkatervében.  

A Művészeti iskola osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet. Sikertelen 

osztályozó vagy különbözeti vizsgák kijavítására, a vizsgákat követő három hónapon belül 

javítóvizsga időszakot kell kijelölni.  

A vizsgák időpontjáról a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell.  

Tanulmányok ideje alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló az előre 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA 

A vizsgákat háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjait a Művészeti 

iskola pedagógusai közül kell megbízni.  

 
A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.  

 

A vizsgán elkövetetett szabálytalanság kérdésében a Művészeti Iskola igazgatója és a 

vizsgabizottságban nem megbízott pedagógusból álló háromtagú bizottság dönt. A vizsgáról 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga dokumentumait a vizsgabizottság tagjai és az igazgató írja alá.  

Szabályosan lebonyolított különbözeti vagy osztályozó vizsgát különbözeti vagy osztályozó 

vizsgaként nem lehet megismételni. Nem lehet megismételni ezen kívül a bármilyen okból letett 

sikertelen javító vizsgát sem.  

 
FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTTI VIZSGA: 

A tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében (legalább 30 nappal az 

osztályozó értekezlet előtt) kérheti azt, hogy független vizsgabizottság előtt tehessen vizsgát.  

Ha a tanuló félévkor, ill. a tanév végén mulasztásai miatt nem osztályozható, de a nevelőtestület 

engedélyezte az osztályozó vizsga letételét, az engedély megadását követő három napon belül 

kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen osztályozó vizsgát.  

A tanuló kérelmét az igazgató öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézmény 

vezetőjének.  

Ha a tanuló a tanév végén valamely tantárgyból megbukik, a bizonyítvány átvételétol számított 15 

napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát adott tantárgyból független vizsgabizottság előtt tegye le. 

A kérelmet az igazgató három napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézmény 

vezetőjének.  

 

NEM JAVÍTHATÓ FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT:  

- a szabályosan megállapított félévi vagy tanév végi - elégtelennél jobb - osztályzat, 

- szabályosan megtartott osztályozó vizsgán szerzett - elégtelennél jobb - osztályzat, 

- javítóvizsgán szerzett elégtelen osztályzat,  

- különbözeti és év végi osztályvizsga.  
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II//22..  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  RRÉÉSSZZ  
 

1/2 1. Az intézmény gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységei, pedagógiai feladatai 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem az intézmény minden tanulójára kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, 

pszichológiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek a fiatalok gondozását, 

ellátását, nevelését, érdekvédelmét hivatottak biztosítani. Szűkebb értelemben a nehéz helyzetbe 

kerülő vagy nevelési, magatartási problémákkal küzdő fiataloknak nyújtott segítséget jelenti.  

 

Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelem alanyai:  

- a hátrányos helyzetű gyermek és fiatal, 

- a veszélyeztetett gyermek és fiatal, 

- a beteg gyermek és fiatal, 

- szociálisan inadaptált gyermek és fiatal, 

- deviáns viselkedésű gyermek és fiatal 

 

Az ifjúságvédelemhez szükségesek:  

 - a baráti kör feltérképezése, 

 - nyílt, őszinte kapcsolat kialakítása a tanulókkal, 

 - hátrányos és nehéz anyagi helyzetben élok lehetőség szerinti anyagi támogatása, 

 - szoros kapcsolat az iskolavezetéssel, az iskola igazgatójával, osztályfőnökökkel, kollégiummal, 

iskolaorvossal, védőnővel, SzMK tagjaival, valamint a hatóságok ügyintézoivel.  

 

Hasznos programok kidolgozása a szabadidő kultúrált eltöltésére (irodalmi ajánlás, 

könyvtárlátogatás, hangverseny, színházlátogatás, iskolai diákrendezvények, filmvetítés, 

kirándulások, táborok szervezése). 

 

1/2.2. A SZÜLŐ, GYERMEK, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 

 

1/2.2/A.   AZ ISKOLA VEZETŐJE ÉS A NEVELŐTESTÜLET 

A nevelőtestület közösségeinek kapcsolattartása az igazgató, a megbízott vezetők és választott 

képviselők útján valósul meg. 

 

1/2.2.B.  A KAPCSOLATTARTÁS INTÉZMÉNYESÍTETT FORMÁI: 

 - értekezletek 

 - megbeszélések 

 

A kapcsolattartás formáit rögzíteni kell a Művészeti Iskola munkatervében. Az igazgató (v. 

képviselője) a tanáriba elhelyezett hirdetőtáblán és írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a 

nevelőket.  

 

 

1/2.3   A VEZETŐ KÖTELES:  

 - az irányítása alá tartozó pedagógusokat az ülések döntéseiről, határozatairól tájékoztatni, 

 - az irányítása alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményeit, javaslatait közvetíteni, 

amennyiben szükséges, a fenntartóhoz.  
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1/2.4.   A NEVELŐK KÉRDÉSEIKET, VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATAIKAT 

- szóban vagy írásban, 

- egyénileg vagy képviselőjük útján közölhetik az igazgatóval. 

 

1/2.5.   A PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK 

Minden tanuló tájékoztatást kérhet az intézmény 

- Pedagógiai Programjáról, 

- Házirendjéről 

- Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

A fenti dokumentumokat a tanulók számára hozzáférhető helyen is el kell helyezni.  

Az elhelyezésről az igazgató gondoskodik. 

 

1/2.6.   DOKUMENTUMOK ELHELYEZÉSE: 

 EGY-EGY PÉLDÁNYT KELL ELHELYEZNI: 

 - a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek könyvtárában 

(tanulói olvasó), 

 - a Művészeti iskola tanári szobájában 

 - kihelyezett tagintézmények könyvtárában és tanári szobájában 

 

A tanuló kérésére, tanulmányozásra átnézheti a dokumentumokat, de azokat az elhelyezés 

helyéről ki nem viheti, nem rongálhatja.  

A pedagógusok kötelesek rendszeresen tájékoztatni a tanulókat az őket érinto döntésekről, 

tanulmányi helyzetükről, munkájuk értékelésérol, a pedagógus joga és kötelessége a tanuló 

értékelése, minősítése. A minősítés ellen csak jogszabálysértés esetén nyújtható be jogorvoslati 

kérelem az igazgatóhoz.  

 

A pedagógus írásban és szóban is tájékoztathatja a tanulót (ellenőrző könyv). A tanulók 

kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat írásban vagy szóban, egyénileg vagy választott 

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével. A beadványaikra 30 napon 

belül érdemi válaszra jogosultak.  

 

1/2.7.   KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL 

Az igazgató köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket 

 - az iskola egészének életérol,  

 - az iskola munkatervéről,  

 - az aktuális feladatokról. 

 

A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI: 

 - az iskolai szülőértekezletek, 

 - folyosón elhelyezett hirdetmények, 

 körlevelek. 

 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK TÁJÉKOZTATJÁK A SZÜLŐKET: 

 - a szülői értekezleteken, 

- családlátogatások alkalmával, 

- körlevélben, 
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- egyéb úton. 

 

Az osztályfőnök felelős a rendszeres kapcsolattartásért.  

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra szolgálnak: 

- családlátogatások, 

- szülői értekezletek, 

- nyílt napok,  

- írásbeli tájékoztatók, 

- tanügyi dokumentumok (bizonyítvány, félévi értesíto, ellenőrző könyv). 

 

A szülői értekezletek és fogadóórák munkatervben is elfogadott időpontjáról az osztályfőnök a 

tanév elején írásban tájékoztatja a szülőket. 

A szülők kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott 

képviselőik által közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével. 

 

1/2. 8. A PÁPAI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM “TÁNC-LÁNC” MŰVÉSZETI ALAPISKOLÁJÁNAK EGYHÁZI 

JELLEGE 

 

A Pápai Református Kollégium “Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája a Magyarországi Református 

Egyház intézménye. Kötelessége, hogy tanulóinak a Krisztusi szeretet jegyében személyre szóló 

színvonalas, szellemi, lelki és testi gondozást adjon.  

A Művészeti Iskola minden olyan dolgozójának kötelessége életvitelével, megjelenésével, valamint 

megnyilatkozásaival segítse az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését.  

Az intézmény munkatervét az egyházi ünnepekre tekintettel kell kialakítani. Az iskola 

munkatervében tanítási szünetet kell tartani az alábbi ünnepek alkalmával: Reformáció napja - 

október 31., karácsony, nagy péntek, húsvét, áldozó csütörtök, pünkösd.  

 

1/2. 9. SPECIÁLIS INTÉZMÉNYTÍPUSRA VONATKOZÓ  JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELADATOK 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben  művészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú 

művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, ill. előkészít, felkészít a szakirányú 

továbbtanulásra. Az alapfokú művészetoktatási intézményben a tankötelezettség nem teljesíthető, 

ill. a tanuló nem készülhet fel az alapműveltségi vizsga letételére.  

 

1/2. 10. SZÜLŐK ÉS TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ISKOLA ALAPDOKUMENTUMAIRÓL 

 

Az iskola alapdokumentumai:  

- Szervezeti és Működési Szabályzat, 

- Pedagógiai program,  

- Házirend 

 

A szülők és tanulók a nyilvánosan elhelyezett dokumentumok tanulmányozásán túl további 

tájékoztatást is kérhetnek az iskola vezetőjétől. Ha a szülő vagy a tanuló tájékoztatásra tart igényt, 

az  iskola igazgatójához fordulhat.  

 

Az iskola igazgatója vagy az általa megbízott személy előre egyeztetett időpontban és helyen 

köteles tájékoztatni a szülőt és a tanulót. 
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Ha a tanuló vagy szülő írásban fordul tájékoztatásért, az igazgató vagy megbízottja köteles 15 

napon belül írásban érdemi tájékoztatást adni.  

Az iskola vezetője vagy megbízottja a szülők vagy tanulók közösségeinek kérésére egyeztetett 

időpontban tájékoztató előadást tart. Évente egy alkalommal az osztályfőnök (vagy megbízott 

pedagógus) tájékoztatja a szülőket a tanév első szülőértekezletén.  

A tájékoztatás során a felmerülő kérdésekre érdemi válaszokat kell adni. Ha érdemi válaszadásra 

nincs mód, akkor 15 napon belül írásban kell megadni a választ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII..  RRÉÉSSZZ  
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IIII//11..  HHEELLYYII  TTAANNTTEERRVV  

  

11..  TTÁÁNNCCMMŰŰVVÉÉSSZZEETT  

 

II/1.1.  A MŰVÉSZET ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

a.)  Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

b.) Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

c.) A képzés struktúrája, tanszakai 

d.) Szakmai alkalmassági vizsgálat 

e.) Értékelés 

 

IIII//11..22..  MMOODDEERRNN--KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  TTAANNSSZZAAKK  

a.)  Az alapfokú táncművészeti oktatás követelményei 

b.)  A tanszak tantárgyai és azok óraszámai, a képzés struktúrája 

c.) A tantárgyak helye a tanszak programjában,  

d.) Követelmények az előképző, alapfok és a továbbképző programjának elvégzése után 

e.) Tananyag 

f.)  MODERN-KORTÁRS TÁNC TANSZAK ALAP ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI  

g.) MODERN TÁNC TANSZAK ALAP ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

 

IIII//11..33..  NNÉÉPPTTÁÁNNCC  TTAANNSSZZAAKK  

a.)  Az alapfokú táncművészeti oktatás követelményei 

b.) A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

c.)  A tantárgyak helye a tanszak programjában 

d.)  Követelmények az előképző, alapfok és a továbbképző programjának elvégzése után 

e.)  Tananyag 

f.)   NÉPTÁNC TANSZAK. ALAP ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI   280. 

 

  

IIII//11..44..  TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC  TTAANNSSZZAAKK  

a.) Az alapfokú táncművészeti oktatás követelményei 

b.) A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

c.) A tantárgyak helye a tanszak programjában 

d.) Követelmények az előképző, alapfok és a továbbképző programjának elvégzése után 

e.) Tananyag 

f.) Társastánc tanszak ALAP ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

  

IIII//11..55..  KKÖÖZZÖÖSS  IISSMMEERREETT  

Tánctörténet 
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IIII//11..11..  AA  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  ÁÁGG  SSPPEECCIIÁÁLLIISS  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSSAA  

aa..))  AAZZ  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  TTÁÁNNCCMMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  OOKKTTAATTÁÁSS  CCÉÉLLRREENNDDSSZZEERREE  ÉÉSS  FFUUNNKKCCIIÓÓII  

 

 1. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és 

formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét.  

 

 2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet 

különböző műfajai iránt érdeklodo és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe 

veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklodésére, 

tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti 

képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és 

a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle 

szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.  

 

 3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget 

teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség 

megszerzésére.  

 

bb..))    AAZZ  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  TTÁÁNNCCMMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  OOKKTTAATTÁÁSS  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII  

KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII  

Fejlessze 

 a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

 testi-lelki állóképességét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Neveljen 

 egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

 a táncművészetet érto közönséget, 

 táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

 a szakirányú továbbtanulásra.  

 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges 

tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.  

 

 

 

 

  



22 

 

cc..))    AA  KKÉÉPPZZÉÉSS  SSTTRRUUKKTTÚÚRRÁÁJJAA,,  TTAANNSSZZAAKKAAII  

  

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 

A táncképzés tanszakai 

 

Moderntánc tanszak 

Modern-kortárstánc tanszak 

Néptánc tanszak 

Társastánc tanszak 

 

Megjegyzés 

A részletes óratervek és tantárgyak az adott tanszaknál találhatók.  

A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanulók más művészeti ág (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, szín-és bábművészeti) 

képzésbe is bekapcsolódhatnak, illetve azok központilag meghatározott kötelező tanítási óráin is 

részt vehetnek.  

 

 

dd..))    SSZZAAKKMMAAII  AALLKKAALLMMAASSSSÁÁGGII  VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  

 

Az iskola mindenki számára nyitott, a felvételi vizsga célja a szintfelmérés és a csoportbeosztás 

elkészítése. A csoportok összeállításakor nem az életkor, hanem a tanulók tánctechnikai és fizikai 

fejlettsége a meghatározó. Az iskolatípus nem vállalkozhat korrekció, terápiás feladatok ellátására.  

 

e.)  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  

 

Javasolt, hogy a pedagógus szóban és írásban is értékelje a tanuló munkáját. Az előképző 1. és 2. 

évfolyamán célszerű a szöveges értékelést választani:  

 kiválóan megfelelt, 

 jól megfelelt, 

 megfelelt, 

 nem felelt meg 

 

Az alapfok 1-6., valamint a továbbképző 7-10 évfolyamán a pedagógus a tanuló teljesítményét a 

tanítási év közben érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási és végén osztályzattal minősíti.  

 

A tanulók félévi és év végi vizsgái az iskolában - csoportos bemutatási formában - bizottság előtt 

történnek.  

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre a szaktanár tesz javaslatot, amelyről a 

bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 a tananyag-elsajátítási mechanizmus fejlődése, 

 technikai biztonság, 

 pontos kivitelezés (mozdulatok, irányok, ritmus, dinamika), 

 esztétikus megjelenítés, 
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 a tantárgy elvárásainak megfelelő stílusú előadásmód, 

 a zene és a tánc összhangja, 

 a tudatos testhasználat,  

 saját mozgásanyag gazdagodása,  

 mozgáshatárok fejlődése, 

 kapcsolatteremtés, kifejezőkészség, 

 erőnlét. 

 

A számonkérés javasolt formája a tanszakok programjában kerül meghatározásra.  

  

  

  

II/2. MODERN-KORTÁRSTÁNC TANSZAK 
  

 

MODERN- (KORTÁRS) TÁNC TANSZAK 

 

BEVEZETÉS 
A XX. században megújult a táncművészet. E megújulási folyamat „szabadtánc” néven vett 

lendületet a század elején, legkiemelkedőbb képviselője Isadora Duncan. A század közepén 

Európában a „kifejező tánc”  (Marie Wigman,Kurt Jooss,…) Amerikában a „moderntánc” (Martha 

Graham, José Limón., …) forradalmasította a  színpadi táncművészetet és a táncművészeti képzést. 

A „kortárstánc” kifejezés az 1960-as évek óta elsősorban Németországban (Zeitgenösscher Tanz) 

Franciaországban (Danse Contemporaine) és az Egyesült Államokban (Contemporary Danse) 

kialakult táncművészeti  és táncpedagógiai irányzatot jelöl. 

 

AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák 

megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, 

szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegítik az emberi 

kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés 

lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas 

kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos 

pályaorientációt 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti 

képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális 

elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot 

teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

  

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS KÖVETELMÉNYEI 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

A modern (-kortárs) tánc tanszak célja, hogy a tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag 

elsajátítása mellett fejlessze a tanuló önálló, kreatív, improvizációs, kapcsolatteremtő képességét, a 

személyiségét.  

 

A tanszak feladata: 
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Ismertesse meg a tanulóval  

– a modern (-kortárs) táncművészet főbb irányzatait, 

– az irányzatok technikai alapelemeit,  

– a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,  

– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait,  

– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.  

 

Fejlessze a tanuló  

– technikai adottságait, 

– mozgásmemóriáját, 

– koncentrálóképességét, 

– muzikalitását, 

- kreativitását,  

– tér- és formaérzékét, 

– előadói készségét, 

– személyiségét, 

– kapcsolatteremtő képességét.  

 

Alakítsa ki a tanulóban  

– A modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot,  

– A dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát 

– A munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát 

– A rendszeres munka igényét 

– Az önálló gondolkodás igényét 

– Az improvizáció és kompozíció tudatos használatát 

 

Ösztönözze a tanulót: 

– Az igényes munkára 

– A tánc és színházi események látogatására 

– Érzelmi nyitottságra 

– Az egészséges életmódra 

 

Adjon teret a tanuló: 

– A tanuló fantáziájának kibontakozására 

– A kreativitás megnyilvánulására 

– Az improvizációs készség kibontására 

 

 Irányítsa a tanulót: 

– szakirányú továbbtanulásra 

– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

 

 

 

 

 

 

A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI KOMPETENCIÁK SZERINT 
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Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 

A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak 

megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az 

előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése 

és tudatos értelmezése 

A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás  

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

 

Módszerkompetenciák 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

táncstílusokban és élethelyzetekben 
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A TANSZAK TÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI 
 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 év 

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Modern tánc 

tantárgyak 

            

Táncelőkészítő 

gimnasztika 

4 4           

Esztétikus testképzés   2+2 2+ 2 2+2 2+2 2+2 2+2     

Jazz-technika   2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1-1 1-1 1-1 1-1 

Graham-technika         1–2 1–2 1-2 1–2 

Limón-technika         1–2 1–2 1–2 1–2 

Kontakt-technika         1–2 1–2 1–2 1–2 

Modern jazz-technika           1–2 1–2 

Improvizáció         1 1 1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4–6 4–6 4–6 4–6 

Kortárs tánc  

tantárgyak 

            

Kreatív gyermektánc 2 2 2 2         

Kortárs tánc 1     4 4 4 4     

Kortárs tánc 2         1–2 1–2 1–2 1–2 

Graham- vagy 

Limón-technika 

        1–2 1–2   

Kontakt technika         1 1 1–2 1–2 

Improvizáció           1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 2 2 2 2 4 4 4 4 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy 1 1 1 1   1 1   1 1 

Kötelezően 

választható tantárgy 
    1–2 1–2   1 1   

Választható tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A TANSZAK TANTÁRGYAI 
 

A modern-kortárstánc tanszak 12 éves képzése során a tanulók megismerkedhetnek az igen 

összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató modern-kortárstánc világával. 

Az intézmények a moderntánc, illetve a kortárstánc oktatása közül a saját lehetőségeik alapján 

választhatnak. 

 

Kötelező tantárgyak: 

MODERNTÁNC: 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Esztétikus testképzés 

Jazz-technika 

Graham-technika 

Limón-techinka 

Kontakt-technika 

Modern jazz-technika 

Improvizáció 

Kompozíció 

Tánctörténet 

 

KORTÁRSTÁNC: 

Kreatív gyermektánc 

Kortárstánc 1. 

Kortárstánc 2. 

Graham-technika 

Limón-techinka 

Kontakt-technika 

Modern jazz-technika 

Improvizáció 

Kompozíció 

Tánctörténet



 

 

 

28 

Tantárgyak évfolyamonkénti megoszlása: 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 

Tánctörténet 

Limón–technika 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 

Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon) 

Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  

 

 

A TANTÁRGYAK HELYE A TANSZAK PROGRAMJÁBAN 
 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

Célja, hogy a tanulók megismerkedjenek életkori sajátosságaiknak megfelelő szabad mozgásformákkal, a 

térrel, a ritmikával, a dinamikával, az önismerettel, a kapcsolatteremtés technikáival és az 

improvizációval. 

 

TÁNCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 

Célja a tanulók korosztályi sajátosságainak figyelembevételével az izomzat fokozatos fejlesztése, az 

esztétikus mozgásalapfogalmainak gyakorlati elsajátítása, a tudatos izommunkára nevelés. 

A technika felkészíti a tanulókat a képzés fizikai követelményeinek megfelelően (tágság, hajlékonyság, 

rugalmasság). 

 

ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS 

Olyan gimnasztikai alapkövetelményi mozgásanyag,amely magában foglalja a szükséges és elégséges 

természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más 

tánctechnika felépíthető. 

 

KORTÁRSTÁNC 1 

A tanulók megismerhetik a test használatának újabb lehetőségeit a tér, ritmika, dinamika, önismeret és 

kapcsolatteremtés magasabb fokú technikáit. A tanulók továbbfejlesztik improvizációs és kompozíciós 

képességeiket. 

 

KORTÁRSTÁNC 2 

A tanulók továbbfejlesztik a Kortárstánc 1. tananyagában tanult gyakorlatokat, mozgássorokat. A kreatív 

munkában kombinációkat, improvizációkat végeznek egyénileg, párban és csoportosan. 
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JAZZ-TECHNIIKA 

A jazz-technika által a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának és előadásának 

stílusbeli kötöttségeit. Megtanulják a kontrakció-release tudatos használatát. 

 

GRAHAM-TECHNIKA 

A klasszikus balettól eltérő, elsőként megjelenő modern tánctechnika, amelynél a mozgás indítója a 

törzs, annak központja,s ennek parancsaira működnek a végtagok. A tanulók megismerkednek pl. a 

spirals, contraction-release, a triplets, walks speciális gyakorlatokkal,ezek kombinációival,s a technika 

előadásának követelményeivel. 

 

LIMÓN-TECHNIKA 

Célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón-technika alapjait képező, és a többi modern tánctechnikától 

eltérő alapmozgás elveket, pl. oppozíció, suspension, siklás – annak gyakorlati alkalmazását, 

kombinációkban, etűdökben, koreográfiákban. 

 

 

KONTAKT-TECHNIKA 

A technika által a tanulók megismerik a két test közötti érintkezési/kontaktpontok változása okozta 

mozdulatokat, gurulásokat,a térhasználat 360 fokos terjedelmét,a test energiáinak kihasználását, a 

váratlan helyzetek megoldási képességét, valamint a belső mozgások érzékelésének képességét. 

 

MODERN JAZZ-TECHNIKA 

A korábban tanult jazz-technika magasabb fokú, továbbfejlesztett változata, amely sokszínűséget sugall. 

Magába foglalja a klasszikus balett,a tradicionális jazz-tánc (pl. amerikai feketék jazz-tánca, fehér 

amerikai jazz-tánc irányzatok) valamint a különböző moderntánc technikák (pl. Graham-, Limón-, 

Horton-, Cunningham- ) egyes elemeit és a zenék sokszínűségén keresztül formába önti.  

 

IMPROVIZÁCIÓ 

Szorosan kapcsolódik a tanszak több tárgyához – több technika tanítása közben megjelenik. Az 

improvizáció nem csak készség, tudásanyagra épülő ismeret. A technika felhasználja az összes tantárgy 

keretében tanult lépéseket, gyakorlatokat, kombinációkat. A cél hogy a tanulók megtanulják gátlásaik 

leküzdésével a kreatív szabad improvizációt. 

 

KOMPOZÍCIÓ 

Az improvizáció tantárgyhoz hasonlóan és tőle elválaszthatatlanul működik. Kiegészítik egymást A 

tanult lépésekből, gyakorlatsorokból, kombinációkból, az improvizációk által tudatosan használva 

jönnek létre a kompozíciók. A tantárgy keretében továbbfejlesztjük az improvizáció keretén belül 

megismert eszköztárat. 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

Célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc kialakulásáról, fejlődéséről, 

múltjáról, jelenéről. 

 

Követelmények az előképző elvégzése után 
KREATÍV GYERMEKTÁNC 

A tanuló ismerje: 

- testrészeinek irányított mozgáslehetőségeit 



 

 

 

30 

- a test térben való mozgáslehetőségeit 

- az alapvető kapcsolatteremtő formákat 

Legyen képes: 

- a csoportos munkában való aktíív, kreatív, felszabadult közreműködésre 

- a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára. 

 

TÁNCCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 

A tanuló ismerje: 

- az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolaatát 

- az izomfejlesztő, izületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat. 

Legyen képes: 

- A tudatos izommunkára, izomtevékenységre 

- A csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
KREATÍV GYERMEKTÁNC 

A tanuló ismerje: 

- testrészeinek irányított mozgását 

- a test térben való mozgáslehetőségeit 

- az alapvető kapcsolatteremtő formákat 

Legyen képes: 

- a csoportos munkában való aktíív, kreatív, felszabadult közreműködésre 

- a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára. 

- Kapcsolatteremtő improvizációra 

 

ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS (BERCZIK-TECHNIKIA) 

A tanuló ismerje 

– a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,  

– a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,  

– a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.  

Legyen képes  

– a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására,  

– a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,  

– a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.  

 

KORTÁRSTÁNC 1 

A tanuló ismerje: 

- A tér, ritmika, dinamika használatát 

- a kapcsolatteremtés technikáit 

- a kortárstánc lépésanyagát, technikáját 

Legyen képes: 

- kortárstánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására 

- a kombinációk használatára 

- kreatív, improvizációs készségének kibontakoztatására 

 

JAZZTECHNIKA 

A tanuló ismerje  

– a tanult technika mozgásanyagát,  



 

 

 

31 

– a contraction és release tudatos használatát, 

– a technika stílusát és előadásmódját.  

Legyen képes  

– a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni,  

– a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák előadására. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
KORTÁRSTÁNC 2 

A tanuló ismerje: 

- A tér, ritmika, dinamika magasabb fokú használatát 

- a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit 

- a kortárstánc lépésanyagát, technikáját 

Legyen képes: 

- kortárstánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására 

- a kombinációk használatára 

- kreatív, improvizációs készségének kibontakoztatására 

- személyiségének és kapcsolatteremtésének megfelelő fejlesztésére 

 

GRAHAM-TECHNIKA 

A tanuló ismerje 

– a technika mozgásanyagát, 

– speciális gerinchasználatát, 

– a contraction-release használatát, 

– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

Legyen képes 

– a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

– a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 

 

LIMÓN-TECHNIKA 

A tanuló ismerje  

– a technika alapelemeit, gyakorlatait,  

– jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,  

– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes  

– a gyakorlatelemek pontos, tiszta kivitelezésére,  

– azok kombinálására,  

– a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző 

előadására.  

 

KONTAK- TEHNIKA 

A tanuló ismerje 

– a technika tanult mozgásanyagát,  

– improvizációs és kombinációs lehetőségeit.  

Legyen képes  

– a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és a föld használatára,  

– a technikai elemek tánc közbeni előhívására,  

– a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.  
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MODERN JAZZ-TECHNIKA 

A tanuló ismerje  

– a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait,  

– a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.  

Legyen képes  

– a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni,  

– a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadásra,  

– a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére.  

 

IMPROVIZÁCIÓ 

A tanuló ismerje  

– a tanult technika gyakorlatait,  

– a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait.  

Legyen képes  

– a forma, az idő, a tér, a dinamika együttes, komplex alkalmazására,  

– kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

– az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.  

  

KOMPOZÍCIÓ 

A tanuló ismerje:  

- a tanult technika témaköreit, feladatait 

- a forma, tér, idő, dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és sajátosságait. 

Legyen képes: 

- a forma, tér, idő, dinamika együttes, komplex alkalmazására 

- a kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra 

- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára 

- önálló és csoport kompozíciók,koreográfiák készítésére 

 
TÁNCTÖRTÉNET 

A tanuló ismerje  

– az adott évfolyam tananyagát: 

= a táncművészet kimagasló alapműveit,  

= nagy egyéniségeinek munkásságát,  

= az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat.  

Legyen képes  

– elemezni a táncművészet különböző stílusait,  

– a múlt és jelen értékeinek befogadására,  

– a társművészetek iránti érdeklődésre.  

 

TANANYAG 

 

KKRREEAATTÍÍVV  GGYYEERRMMEEKKTTÁÁNNCC  

AA  ttaannaannyyaagg  kkiiddoollggoozzáássaa  hheettii  22xx4455  ppeerrcceess  óórráárraa  ttöörrttéénntt..    

 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, a 

különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés célja, hogy 

a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen 

testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség 
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alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. 

Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, 

kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 

 

11..  éévv 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése 

– A tanuló önfegyelmének növelése 

– A koncentrációkészség növelése 

– A megfigyelőképesség kialakítása 

– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

Tanagyag: 

11..  BBEEVVEEZZEETTŐŐ  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

ismerkedő, bemutatkozó, szorongásoldó játékok (keresztnév, vezetéknév ritmusának eltapsolása, a 

szövegek mozgáshoz kötése) 

párba állás, különböző szempontok szerint választott partnerekkel 

három, négy, öt, hat fős csoportok kialakítása 

két csoport kialakítása 

szabály játékok megértése és a szabályok következetes betartásának képessége (gyűjtő, kiváltós, 

speciális testhelyzetű fogócskák...) 

 

22..  TTÁÁNNCCTTEECCHHNNIIKKAA  

A téring célja:  

Izom puzzle/testtudati játékok 

bemelegítés 

mozgáshatárok tágítása 

izoláció 

koordináció 

a tanulás tanulása, technikai elemek elsajátítása. 

Alapvető tánctechnikai témák: 

testpozíciók és testpozíció váltások (fekvés, térdelés, ülés, állás, féltalpon állás, ugrás) 

mozgáshatárok megismerése és tágítása 

egyszerű izoláció és koordináció 

testhelyzetek tudatosítása (hajlított-nyújtott, zárt-nyitott...) 

egyensúly, központ 

 

33..  TTÉÉRR--,,  RRIITTMMIIKKAA--,,  DDIINNAAMMIIKKAA--  ÉÉSS  ÖÖNNIISSMMEERREETT  

a tér alapelemei: 

szubjektív és objektív térszemlélet különbsége: elől-hátul, jobb-bal, fent-lent, oldalt illetve a tükör, a 

zongora, az ablak, a patak, a templom, a trolibusz, stb. irányában 
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egyenes-íves 

 

ajánlott játékok: 

közlekedés derékszögekben, ívekben, ütközések kerülése (elöl, hátul, oldalt) 

kígyós játék 

párban az egyik fél mondja mi a feladat 

tervrajz készítés és a terv bemutatása 

a ritmika alapelemei: 

váltakozó és egyenletes lüktetés                                              

lassú és gyors 

alaplüktetés és hangsúly                     

járás és hangok (taps, kurjantás, szó, dal, dobbantás, stb.) összehangolása 

zene és mozgás spontán összehangolása 

ajánlott játékok: 

végletes tempók váltogatása (hanggal és hang nélkül)                           

taps visszaismétlése csukott szemmel, kórusban, egyenként, társnak 

mozgás karakteres tempójú, szokatlan, ismeretlen zenére 

jellegzetes tempójú, sebességű, gyorsulású dolgok, állatok utánzása 

az átélt tempó elvonatkoztatása, átvitele más mozgásanyagra 

sok spontán mozgás, “ugra-bugrálás” karakteres, ismeretlen zenékre 

lépések, tapsok, mozgások tempójának felezése, duplázása, párba állítása 

a dinamika alapelemei: 

lágy és erőteljes 

ajánlott játékok: 

jellegzetes dolgok, valóságos vagy képzelt lények állagának megjelenítése (méz, hal, medúza, 

kalapács...) 

az átélt dinamika elvonatkoztatása, átvitele más mozgásanyagra 

önismeret: 

a test anyaga (csontok, izmok, bőr)                                           

a test struktúrája, testrészek és ízületek (nagy és közepes egységek) 

fáradtság, fájdalom                   

ajánlott játékok: 

csigolyák, ujjpercek megszámolása, az eredmények összevetése                 

 

 

44..  AA  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTEERREEMMTTÉÉSS  TTEECCHHNNIIKKÁÁII  

csoportformák: kör, lánc, pár... 

a saját és a társak testi épsége (pásztázó tekintet, megállni tudás...) 

bizalmi játékok 

ajánlott játékok: 

stoppos játék: zenei szünetre, tapsra, dobra hirtelen meg kell állni         

vakos játék: a csukott szemű társ vezetése kezénél, hátánál, derekánál fogva, csak homlokát, orrát 

érintve, két kézzel, érinto testrésszel... 

 

55..  KKRREEAATTÍÍVV  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

mozgás és mozdulatlanság 

két gyerek vagy két csoport váltakozó mozgása és mozdulatlansága 

tükör, körben vezetés, kígyó, stb. 
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“szobrok”, szoborcsoportok létrehozása 

két pozíció váltogatása 

ajánlott játékok: 

a tanult anyagok komplex felhasználás                                         

sok-sok utánzás 

tükrös (szimmetrikus, tengelyesen szimmetrikus) 

kígyós (rövid, hosszú)                   

dominó (kánon mozgás) 

visszaismétlés (miután a másik befejezte) 

összerakás (elemenként hozzáadva és mindig az elejéről kezdve együtt) 

 

66..  TTAARRTTÁÁSS  KKOORRRREEKKCCIIÓÓ  

A spontán felmerülő fájdalmak okára adott magyarázatok és tanácsok a megelőzésre (talp, boka, láb 

fájdalmak), módszerek a sérülések megelőzésére. 

 

Ábrázoló táncok 

Ünnepi táncok 

Kitalálós játékok 

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a 

játéktevékenységre. 

 

22..  ÉÉVV  

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

– A megoldási lehetőségek feltérképezése 

– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

– A szociális érzékenység fejlesztése 

 

11..  BBEEVVEEZZEETTŐŐ  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

párok, csoportok kialakítása, szabály játékok, térkitöltő játékok 

relaxáló, melegítő, lazító, erősítő gyakorlatokkal, egyéni bemelegítés 

22..  TTÁÁNNCCTTEECCHHNNIIKKAA  

Az alap mozgásformákelsajátítása (mászás,kúszás, gurulás,lépés, járás,futás,ugrás) 

az alap témák változatlanok (testpozíció váltások, mozgáshatárok, izoláció, koordináció, egyensúly...) 

később komplex mozgásokhoz felhasználható elemek spontán beépítése 



 

 

 

36 

33..  TTÉÉRR--,,  RRIITTMMIIKKAA--,,  DDIINNAAMMIIKKAA--  ÉÉSS  ÖÖNNIISSMMEERREETT  

a tér alapelemei 

diagonál irányok 

köztes fokozatok 

íves formák 

ajánlott játékok 

mozgás a középvonalon vagy a középponton “feltámasztott” teremben úgy hogy az ne billenjen fel 

mozgással mintát “írni” a terembe, a többiek papírra rajzolják 

a pár egyik tagja mozgássort “ír” a térbe, a társa pontosan elismétli 

ritmika alapelemei 

2/4, 3/4, 4!4 

ismétlés 

dominó 

ajánlott játékok 

taps ritmusának ismétlése tapssal, más hanggal, mozgással, és fordítva                              

dominó: mindenki csak az “előtte“ levőt nézheti, mint a dőlő dominó, késleltetve fut végig a mozgás 

spontán mozgás zenére, majd a mozgás folytatása zene nélkül                  

a dinamika alapelemei 

lágy és erőteljes, 

lendített-vezetett 

ajánlott játékok 

mozgásáról ki kell találni, “milyen anyagból” van a táncos                             

állatok, természeti jelenségek utánzása        

önismeret 

a test felépítése, további részletek, kérdezni tudás 

a testrészek és ízületek (nagy és közepes egységek) 

a fő ízületi tengelyek 

hogyan látunk? (térlátás, élességi szögek a látótérben...) 

ajánlott játékok 

mozgás pálcákkal, meghosszabbított testrészekkel                                                 

kísérlet: mereven előre nézve két oldalt álló és mozgó testrészeket, társakat milyen szögben látjuk 

a pár tagjai érintéssel vagy szóban megjelölt ízületekkel mozognak     

44..  AA  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTEERREEMMTTÉÉSS  TTEECCHHNNIIKKÁÁII  

kezdeményezés és követés harmóniája 

azonos ritmusú, más tartalmú mozgás 

ellentétes mozgások 

bizalmi játékok 

 

ajánlott játékok 

tükrös játékok (síktükör, tengelyesen szimmetrikus tükör)                                      

szobrok, szoborcsoportok készítése, megmozdítása                 

postás: mint a szavakat körbesugdosós játék, csak mozgással: Mi marad a végére? 

kör közepén egyenes testtel “dülöngélő” társ megtartása 

55..  KKRREEAATTÍÍVV  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

színházas 

összerakós 

66..  TTAARRTTÁÁSS  KKOORRRREEKKCCIIÓÓ  

A spontán felmerülő fájdalmak okára adott magyarázatok és tanácsok a megelőzésre (talp, boka, láb 
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fájdalmak), módszerek a sérülések megelőzésére 

 

Energia levezető, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata:  

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása  

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások tudatosítása  

Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, kontrasztvariációk, 

akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák gyakorlati 

megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli és ritmikai 

alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 

 

33..  ÉÉVV    ((AALLAAPPFFOOKKÚÚ    ÉÉVVFFOOLLYYAAMMOOKK))  

  

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 

– A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

– Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes mozgás illetve a 

földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése 

– Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének kialakítása, 

képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 

– A mozgásmemória fejlesztése 

– A problémák felismertetése előre és utólag 

– A tér–, ritmika–, dinamika az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata 

– A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 

 

11..  BBEEVVEEZZEETTŐŐ  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

mozgás valamelyik testrész vezetésével 

mozgás meghatározott ritmusban 

mozgás térszabállyal 

a régi játékok igényesebb kivitelben, vagy nehezített formában 

bizalmi játékok 

egyéni bemelegítés 
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bemelegítés 4-6 fős kiskörökben 

22..  TTÁÁNNCCTTEECCHHNNIIKKAA  

testpozíció váltások 

mozgáshatárok 

izoláció és koordináció 

egyensúly 

technikai elemek tudatosítása 

8-16 ütemes mozgássorok önálló megjegyzése 

 

33..  TTÉÉRR--,,  RRIITTMMIIKKAAII--,,  DDIINNAAMMIIKKAAII--  ÉÉSS  ÖÖNNIISSMMEERREETT  

A térszemlélet továbbfejlesztése: 

háromdimenziós gondolkodás bevezetése, 

kompozíciós eszközök a térben 

ajánlott játékok 

képzelt nyomok mozgással síkban, majd térben is: “mintha sajtban” mozognál, füstöt húznál magad 

után... 

szobros, mozgószobros játékok                                  

“színházas”: egyenként megyünk be a térbe, “hozzáadva” magunkat a kialakult helyzethez 

ritmika 

tempó fokozatok, 

mozgások ritmusképletekre, 

mozgások ritmikai leképezése 

ajánlott játékok 

ritmus visszatapsolása 

a mozgás ritmusának ismétlése (nem az alakjáé) 

a dinamika alapelemei 

a mozgássorok dinamikai változatai 

ajánlott játékok 

a bemutatott mozgássor ismétlése, más dinamikával 

önismeret 

végtag ízületek szabadságfoka a fő irányokban 

érzékszerveink 

ajánlott játékok 

pálcika emberpozíciójának bemutatása és fordítva 

kísérletek az érzékszervekkel 

 

44..  AA  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTEERREEMMTTÉÉSS  TTEECCHHNNIIKKÁÁII  

csoporttípusok váltogatása 

vezető nélküli együttmozgás 

ajánlott játékok 

szabad improvizáció (amiből ki lehet állni) 

a tanult résztudások felhasználás komplex helyzetekben 

55..  KKRREEAATTÍÍVV  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

színházas 

többlépcsős összerakások 

 

66..  TTAARRTTÁÁSS  KKOORRRREEKKCCIIÓÓ  

problémák felismerése 
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sérülés memória kialakítása, annak felidézése, hogy pontosan hogyan történt 

 

Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 

Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más szabályrendszerekhez 

Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése 

Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést 

Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 

Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 

Az érzékszervek adta világ felfedezése 

A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az alapmozgás formákat. 

A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles spektrumával 

mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni 

egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új ismereteit. 

 

44..  ÉÉVV  ((AALLAAPPFFOOKK  22..))  

Fejlesztési feladatok 

– Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

– A koordinációs készség fejlesztése 

– A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

– A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 

  

11..  BBEEVVEEZZEETTŐŐ  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

egyéni problémák egyéni bemelegítések megtanítása 

koncentrációs játékok (lassú mozgás...) 

a későbbi mozgás improvizációs játékok szójátékok előkészítése 

rövid relaxálás 

 

22..  TTÁÁNNCCTTEECCHHNNIIKKAA  

a korábban spontánnak látszó gyakorlatok szerepének tudatosítása 

 

33..  TTÉÉRR--,,  RRIITTMMIIKKAAII--,,  DDIINNAAMMIIKKAAII--  ÉÉSS  ÖÖNNIISSMMEERREETT  

tér 

spontán mozgások elemzése 

térszabályok megvalósítása 

kompozíciós eljárások játékos használata 

ritmika 

zenei ritmusok analizálása, megértése 

ritmikai képletek elmozgása 

kánon, felezés, kiegészítés... 

dinamika 

dinamikai skálák használata 
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frazeálás 

 

önismeret 

a viselkedés mozgatórugói 

hangulatok 

indulatok 

agresszió 

ajánlott játékok 

kiélezett helyzetek előadása 

a jellemző tér, ritmikai, dinamikai jellemzők átvitele más, absztrakt mozgásokra és fordítva 

 

 

44..  AA  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTEERREEMMTTÉÉSS  TTEECCHHNNIIKKÁÁII  

spontán helyzetek elemzése 

felidézése, elismétlése 

szituációk struktúrájának megértése 

bizalmi játékok 

ajánlott játékok 

“előre gyártott”, hozott játékok, táncok, szituációk bemutatása 

 

55..  KKRREEAATTÍÍVV  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  

immaginálás és megvalósítás 

hozott jelenetek házi-bemutatói 

nagy (komplex) improvizációk 

 

66..  TTAARRTTÁÁSS  KKOORRRREEKKCCIIÓÓ  

mások problémáinak felismerése 

korrekciós elképzelések 

anatómiai alapok spontán megbeszélése 

Energia összehangoló játékok 

Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

Koncentráló képességet javító feladatok 

A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való kipróbálása, a 

tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, tengelyek 

mentén való elválasztás illetve forgatás) 

Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, 

kiegészítés 

Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

Mozgáselemzés, stíluselemzés 

Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja testrészeit. 

Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, ismerje a zene alapvető 
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alkotórészeit. 

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok 

létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban 

 

Megjegyzés 

Az összetettebb technikai elemeket fokozatosan építsük be az órák anyagába. Először ne törekedjünk 

tökéletes kivitelezésre. Kezdetben legjobb ha hagyjuk a tanulókat saját gurulásaik, forgásaik és ugrásaik 

megalkotására, és ezek biztonságosabb végrehajtásában segédkezünk. Adjunk lehetőséget a tanulóknak 

saját tréning gyakorlatok vezetésére.  

A tantárgy jellegből adódóan lehetőleg ne tartsuk színpadi bemutatót.  

 

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények:  

az adott évfolyam tananyagának ismerete 

a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 

a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használata 

kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

TTÁÁNNCCEELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTŐŐ  GGIIMMNNAASSZZTTIIKKAA  

 

A tantárgy előkészíti a tanulókat a modern technikák speciális követelményeihez. A tananyag 

kidolgozása heti 2 x 90 (4 x 45) perces órára történt.  

  

11--22..  ÉÉVV  

11..  JJÁÁRRÁÁSSOOKK  

Az összetett lábgyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás elsajátítására, 

egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a térérzékek fejlesztésére szolgálnak.  

 

járásformák 

alapjárás 

lefeszített lábfővel (spiccen) 

sarkon 

külső élen 

belső élen 

csúszós járás 

törzshajlítással - bokafogással 

kis térdhajlításban (demi pliében) 

guggolás (grand pliében) 
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22..  FFUUTTÁÁSSOOKK  

Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak 

 

futásformák 

alapfutás 

előre nyújtott lábbal, 90 fokban fordított lábhelyzetben 

magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

 

33..  SSZZÖÖKKDDEELLÉÉSSEEKK  

Célja a dinamikus lábmunka  elsajátítása és a helyes testtartás megtartása a pillanatnyi levegőbe 

emelkedés alatt 

 

szökdelés-formák 

páros lábon - tramplin ugrás (egyhelyben, haladásban)  

egy lábon (nyújtva, hajlítva) 

galoppszökdelés 

terpeszben (nyitva-zárva-haránt) 

  

44..  NNYYAAKKGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása a helyes testtartás érdekében 

vállhúzás (előre, hátra, föl, le) 

vállejtés (föl, le) 

vállkörzés (előre, hátra, föl, le) 

  

66..  TTÖÖRRZZSSGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok nyújtása 

valamennyi irányban.  

 

törzsgyakorlatok állásban 

törzshajlítás (előre, hátra, oldalt) 

törzsdöntés (előre, hátra, oldalt) 

törzsfordítás (jobbra, balra) 

törzskörzés (jobbra, balra) 

törzskörzés hajlással (jobbra, balra) 

 

törzsgyakorlatok rúdnál 

törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

törzshajlítás rúdra (bal, jobb) 

hajlás hátra, rúddal szemben 

hajlás hátra, rúdnak háttal 

 

törzsgyakorlatok ülésben, fekvésben 

törzshajlítás törökülésben 

hanyatt fekvésből törzshajlítás előre 

hanyatt fekvésben lábemelések (egy láb, páros, terpesz) 

hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal 
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hason fekvésben mellkas-emelés 

hason fekvésben lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz) 

bölcső 

nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra) 

hanyatt fekvésben mellkas-emelés 

hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkas-emeléssel is!) 

híd 

 

77..    LLÁÁBBFFEEJJGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Célja a lábfő és a boka megerősítés, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása 

 

állások 

alapállások (parallel, 45 fok, 90 fok, 180 fok) 

harántterpeszállás 

kilépő állás (előre, hátra, oldalt) 

lépő állás (előre, oldalt, hátra) 

támadó állás (előre, oldalt, hátra) 

védő állás (előre, oldalt, hátra) 

hajlított állás - demi plié (zárt- és nyitott térdekkel) 

guggoló állás - grand plié (zárt- és nyitott térdekkel) 

 

lábfőhelyzetek 

lefeszített lábfő (spicc) 

visszaszorított lábujjak 

visszaszorított lábfő (pipa) 

lefeszített lábujjak (“macskakarom”), gördülés 

 

88..  LLÁÁBBGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka, térd, cspőízületek) 

mozgékonyságának fejlesztése 

 

lábgyakorlatok állásban 

lábemelés 

láblendítés 

láblengetés 

térdhajlítás 

térdnyújtás 

térdrugózás 

lábfordítás 

lábkörzés 

 

 

lábgyakorlatok fekvésben 

hanyattfekvésben 90 fokos lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

hanyattfekvésben 45 fokos lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

hanyattfekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (egy láb, páros láb) 

hason fekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (csak egy láb!) 
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99..  KKAARRGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése. A felkar és a kézfő 

tudatos és egymástól valamint más testrészek munkájától független mozgatások beidegzése, a későbbi jó 

és plasztikus kartartások érdekében.  

 

kartartások 

mélytartás 

mellső középtartás 

oldalsó középtartás 

magastartás 

mellső rézsútos mélytartás 

mellső rézsútos magastartás 

hátsó rézsútos mélytartás 

oldalsó rézsútos mélytartás 

oldalsó rézsútos magastartás 

hajlított tartások: csípőn, combtőn, mellhez, tarkóra 

keresztezett tartások: mell előtt, test előtt, test mögött 

 

gyakorlatok 

karemelés és leengedés 

karvezetés 

karlendítés 

karlengetés 

karhajlítás, karnyújtás 

karfordítás 

karforgatás 

karkörzés 

 

1100..  TTÁÁGGÍÍTTÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Célja elsősorban a csípőízület tágítása és 180 fokra kifordított lábhelyzet és a magas lábemelések 

érdekében  

 

támaszhelyzetek, ülések 

törökülés 

nyújtott ülés 

nyújtott terpeszülés 

hajlított ülés 

hajlított nyitott ülés (béka) 

zsugorülés 

hajlított terpeszülés 

lebegő ülés 

gátülés 

sarkon ülés 

hajlított oldalülés 

 

fekvések 

hason fekvés 

hanyatt fekvés 
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oldalfekvés 

 

 

tágító gyakorlatok ülésben 

törzshajlítgatás gátülésben 

törzsdöntés nyújtott terpeszülésben 

törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben 

hason fekvésben “béka” 

spárga (haránt, oldalt) 

 

tágító gyakorlatok rúdnál 

I. pozícióban croisé előre, ráhajlással 

I. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással 

I. pozícióban croisé, hátrahajlással 

I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással 

I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással 

I. pozícióban tendu-n keresztül hátracsúsztatás spárgába 

 

páros gyakorlatok 

páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással 

hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással 

törzshajlítás hátra, csípőfogással 

törzshajlítás előre, hát nyomkodással 

törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással 

 

1111..  LLÉÉGGZZŐŐGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

 

Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés technikák elsajátítása. A 

légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és belélegzéssel, kar gyakorlatokkal kombinálva.  

A belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék. A hiperventilláció elkerülése végett a légző 

gyakorlatokat ajánlatos közepes intenzitású terhelés után végeztetni. A légzés szaporaságának, a légvétel 

mélységének helyes kialakítása kedvező hatással van az idegrendszerre, a szervezetre és a közérzetre 

egyaránt.  

 

gyakorlatok 

alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül) 

gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban 

hanyatt fekvésben hasi légzés 

törökülésben bordalégzés 

 

1122..  EEGGYYEENNSSÚÚLLYY  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges balance begyakorlása, megtanítása.  

 

gyakorlatok 

járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és kartartásokkal 

járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal 

hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetekben 

szoborjáték 
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1133..  RRIITTMMUUSSÉÉRRZZÉÉKK--FFEEJJLLEESSZZTTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a 

zenekíséretre való koncentrálást.  

 

1144..  KKLLAASSSSZZIIKKUUSS  BBAALLEETTTT  LLÁÁBBPPOOZZÍÍCCIIÓÓII  

Célja hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett lábpozícióit.  

 

I. pozíció 180 o 

II. pozíció 180 o 

III. pozíció 

IV. pozíció 

V. pozíció 

 

Megjegyzés 

Az izomfejlesztő, az ízületeket tágító gyakorlatok mellett fontos a tágító és a rugalmasságot fejlesztő 

ugrás-gyakorlatok végeztetése is. A tanulók túlterhelésének elkerülése végett célszerű a helyzetek 

(fekvés, ülés, térdelés, állás) gyakori váltása, valamint a bevezető gyakorlatok (járás, futás) lazításkénti 

többszöri alkalmazása.  

Későbbiekben a tanult gyakorlatok és motívumok alapján etűdöt állítunk össze. A feladat lehetőséget ad 

a térlépcsők és térirányok gyakorlati alkalmazására, egyben fejleszti a muzikalitást és a pár összmunkára 

való képességet. A tanulóknak itt játékos-táncos formában táncélményekben van részük. Kiélhetik 

fantáziájukat, utánzókészségüket, fejlődik ügyességük, fürgeségük, térérzékük, mozgás- és emlékező 

tehetségük. A tananyagban leírt gyakorlatokat természetesen nem a közlés sorrendjében tanítjuk. A 

fejlesztés irányának és céljának megfelelően a növendékekre szabottan állítjuk össze a kombinációkat és 

a feladatsorokat. Az anyag elsajátítása során a nehézségi fokot és a mennyiséget fokozatosan növeljük.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

  

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az elsajátított tananyag tudásának szintje 

a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

EESSZZTTÉÉTTIIKKUUSS  TTEESSTTKKÉÉPPZZÉÉSS  

((BBEERRCCZZIIKK--TTEECCHHNNIIKKAA))  

 

A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45) perces órára történt.  

 

A Berczik–technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az esztétikai 

törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai mozgásformák 

összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és 

személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra 
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nevel 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz 

vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő 

összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás külön 

hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által olyan előkészítést 

kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető 

 

 

 

((EELLŐŐKKÉÉPPZZŐŐ  ÉÉVVFFOOLLYYAAMMOOKK))  

11..  ÉÉVV  ((AALLAAPPFFOOKK  11))  

  

Fejlesztési feladatok 

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól 

függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok 

együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának 

fejlesztése. 

– Az alkat optimalizálása. 

– A formaérzék kialakítása. 

– A légzőizmok működésének tudatosítása. 

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

Alapgyakorlatok 

Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben  

A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, testsúlyáthelyezés, törzs–, 

kar kísérő kilengései) 

A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás kialakítása, 

tudatosítása, az eltérések korrekciója 

Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, 

futás térd/sarokemeléssel 

  

11..  TTÉÉRR  

a mozdulat iránya, a magasság és mélység fokai, hajlítások szögei 

a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya térben 

A mozgásfolyamat rendezettsége,a mozdulatok egymáshozvaló viszonya: moduláció, térrajz 

IIDDŐŐ  

A mozdulatok egyidejű időbelisége,a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és összhangja 

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje,motívum,mondat, periódus. 

EERRŐŐ  

A mozdulatrészek egyidejűegymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

a feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő, stb. 

a lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb.  
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ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb.  

 

22..  AA  TTEERRMMÉÉSSZZEETTEESS  TTEESSTTTTAARRTTÁÁSS  

A természetes testtartás, helyes testtartás kialakítása,tudatosítása, eltérésekkorrekciója 

alapállás 

pihenj állás 

 

33..  AA  TTÖÖRRZZSS  SSZZAAKKAASSZZAAII  

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és 

keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, változatos dinamikai és ritmikai 

feladatokkal kombinálva. Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

nyaki szakasz 

háti szakasz 

központi szakasz 

keresztcsonti szakasz 

 

44..  AA  TTÖÖRRZZSS  HHEELLYYZZEETTEE  ÜÜLLÉÉSSBBEENN  

tartott helyzet 

lazított helyzet 

 

55..  AA  LLÉÉGGZZÉÉSS  

hasi légzés 

bordalégzés 

 

66..  LLÁÁBBGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

lábgyakorlatok, súlytalanított helyzetben 

“macskakarom” lábfejgyakorlat 

“macskakarom” gyakorlat lábfejkörzéssel 

“macskakarom” egy lábemelés 

hason fekvésben lábfő kifordítás 

lábgyakorlatok álló helyzetben rúd mellett 

gördülés 

gördülés egy lábra, ruganyozva 

lábfejkifordítások 

“macskakarom” gyakorlat állásban, elől-hátul lábemeléssel 

mélyguggolás 

fél guggolás és gördülés kombinációja 

mélyguggolás csípőlazítással 

fordulattal keresztező mélyguggolás 

csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével 

láblendítés előre, támadóállásból 

láblendítés hátra, támadóállásból 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a természetes tartás, 

a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, 

távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás 

 

77..  NNYYAAKKGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  
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nyakhajlítás 

nyakfordítás és hajlítás kötése 

nyakkörzés fejfordítással 

függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra 

 

88..  TTÖÖRRZZSSGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK    

I., II., III. fokú egyenes törzsdöntéssel  

I., II. fokú egyenes ”Z” ülésben 

“Z” ülésben íves tartás előre 

törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

íves tartás előre-hátra 

dőlés hátra 

dőlés és íves tartás kötése hátra 

ülohelyzetben, törzsfordításban törzsdöntése előre 

felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

lábemelések oldalfekvésben 

hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással 

oldalt és hátul lábemelés, alátámasztással 

törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal 

lazítás oldalhajlásban 

  

99..  HHAASSIIZZOOMM  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása 

ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben  

központemelés és mélyítés, hason fekvésben 

ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal 

hanyattfekvésben hullám, karemeléssel 

 

1100..  KKAARRGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

egyenes és íves tartás, derékszögű kartartások 

rögzített tenyérrel, könyökfordítás 

könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel 

Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

A lapocka és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint végrehajtható 

mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, távolítás, összezárás, takarás, a 

gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

  

KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  ÉÉSS  FFEELLAADDAATTOOKK  

 

11..  IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ  

vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló “gondolatait”, érzéseit a külső szemlélő 

által észlelheto módon is kifejezni 

próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 

mozgáskulcsai segítségével a zene által benne keltett és számára fontos gondolatokat táncban 

kifejezni.  

22..  EETTŰŰDDKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS  

az improvizáció lassú bevezetése és “begyakorlása” után a tanulók próbálkozzanak meg az 
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etűdkészítéssel 

számolásra szólóban, párban készített egyszerű “etűdök” készítése a tanult módon 

rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített “koreográfia” szólóban, majd párban 

csoportos etűd készítése “központilag adott” és szabadon választott zenére 

  

Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs és táncos feladatok 

Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett gyakorlatok 

Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása a tanult 

motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által 

keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő lehet a korong, a 

dob a négy évfolyamon végig) 

Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő szinten 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére, 

együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra előre–, hátra–, oldalt–, átlós 

haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét, 

hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, tudatos 

használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására, társas együttlétre, mások 

elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére 

  

22..  ÉÉVV  ((EELLŐŐKKÉÉPPZZŐŐ  22))  

((AALLAAPPFFOOKK  22))  

Fejlesztési feladatok  

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól 

függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok 

együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának 

fejlesztése. 

– Az alkat optimalizálása. 

– A formaérzék kialakítása. 

– A légzőizmok működésének tudatosítása. 

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a 

koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni 

fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

Tananyag 
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Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, lábujjon, 

sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé járás, hintajárás, 

futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal 

szimmetrikusan 

1. Lábgyakorlatok  

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső lábszár 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

álló helyzetben, rúd mellett 

gördülés 

gördülés egy lábra 

gördülés lábfejemeléssel 

“macskakarom” gyakorlat elől-hátul lábemeléssel kifelé fordítással (nehezített változat) 

mélyguggolás 

mélyguggolás és gördülés kombinációja 

gördülés és átgördülés rúd mellett 

lábemelések hajlítási szögei és magassági fokai 

támadóállásból 

 

22..  TTÖÖRRZZSSGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

A fekvő– és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig állásban, 

nehezített változatban 

A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a gerincoszlop 

nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, a nehézségi szint, a tempó 

fokozásával, változó dinamikával 

fekvésben 

törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

oldaldőlés és hajlás kombinációja térden 

lazítás oldalhajlásban 

törzshullám 

oldalfekvésben, oldal törzshullám 

láblendítés oldalfekvésben 

váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással 

 

rúd mellett 

felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal 

előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás 

törzsdőlés és hajlás oldalra 

oldalív és oldaldöntés, rúd mellett 

 

33..  HHAASSIIZZOOMM  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal 

hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással 

hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel 
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hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal 

ülohelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés 

 

44..  KKAARRGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK            

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, kézfej és ujjak 

derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel 

malomkörzés, lábcserével 

malomkörzés, támadóállással 

ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás 

ellenálló erővel végzett karhajlítás, ülohelyzet változatokkal 

 

55..  KKOOMMBBIINNÁÁLLTT  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett 

keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett 

törzshullám és lábemelés kombinációi 

hát - has - oldalív kombinációk láb alátámasztással  

döntés és dőlés kombinációi 

 

KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  ÉÉSS  FFEELLAADDAATTOOKK  

  

Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc: a test önálló „gondolatainak”, érzéseinek a külső szemlélő által észlelhető 

kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 

mozgáskulcsai segítségével 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot (kiegészítő lehet: 

korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt esztendőben ismerkedtek meg a 

tanulók. Tanulása, tanítása elő kell hogy segítse a többi tánctechnika elsajátítását, megtanulását. 

Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló etűdkészítés 

számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” szólóban 

 

Megjegyzés: Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 3-5 perces, az életkornak 

megfelelő zeneszámokra való koreográfiák elkészítésével is.  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére 

valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, 

átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját 

terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, 

szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével 

összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 
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Megjegyzések 

Az Esztétikus testképzés első évében a tanulók az alapgyakorlatokkal ismerkedtek meg. A képzést a 

technika elméleti tudnivalói egészítették ki. Ez idővel olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később 

megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz vezet.  

A második évben főként a rúdgyakorlatok dominálnak. A fekvő, ülohelyzetekben pontosan megtanult 

gyakorlatokat a tanulók állásban, nehezített, kombinált változatokban tanulják. A gyakorlatoknak 

nemcsak nehézségi szintje változik, hanem tempójuk, dinamikájuk is egyre fokozódik. Ugyanakkor 

nagyobb szerepet kap az a gondolat, hogy a tanulók az év végére önálló feladatmegoldásként a tanult 

elemekből, kombinációkból legyenek képesek egy saját etűdöt összeállítani.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az adott évfolyam tananyagának ismerete 

a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása 

a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól 

függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, 

egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

– Az alkat optimalizálása. 

– A formaérzék kialakítása. 

– A légzőizmok működésének tudatosítása. 

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a 

koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni 

fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben, hintalépés 

előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel, 

nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett 

térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések 
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Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal, 

szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő–, fekvő–, ülőhelyzetekben tanult 

gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált formákban, változatos dinamikai és ritmikai 

feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb zenei 

egységre készített „koreográfia” szólóban, majd párban 

Önálló feladatként csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott zenére: 1–2 

perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot (Kiegészítő lehet: 

korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, 

hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és 

használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, 

szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével 

összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és 

szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése. 

– Az alkat optimalizálása. 

– A formaérzék kialakítása. 

– A légzőizmok működésének tudatosítása. 

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a 
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koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni 

fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

–  Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége. 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben: hintalépés 

előre–hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, 

hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és 

terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, alap tánclépések 

Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál 

Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, aszimmetrikusan is 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és kidolgozásnak 

megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc–egységekben, kombinációkban, 

variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, változó dinamikával. 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

Diagonál gyakorlatok 1–4 fős csoportokban 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” 

szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott zenére, 1–2 

perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2 karika, 3–5 m–es szalag, bot (Kiegészítő 

lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, 

hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és 

használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, 

szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével 

összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő ritmushangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, ritmusbot, 

műanyag labda 2–3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 m–es szalag, kendő/fátyol, 
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tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

 

KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  11..    

11--22..  ÉÉVV  

AA  KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  ÓÓRRAA  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE::    

kortárstánc tréning 

kreatív munka: improvizáció, kompozíció 

 

KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  TTRRÉÉNNIINNGG  

11..  GGEERRIINNCCMMOOZZGGAATTÓÓ  FFEEKKVVŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

szimmetrikus mozgások 

a gerinc szakaszainak izolált mozgatása előre és hátra 

a természetes S görbülettel harmonizáló ívek megismerése 

a gerinc mozgató izmainak intenzív erősítése 

a gerincmozgás és a légzés összehangolása 

  

22..  TTEESSTTPPOOZZÍÍCCIIÓÓKK  BBEEJJÁÁRRÁÁSSAA  

az alapvető testpozíciók harmonikus, zökkenőmentes cseréje (háton fekvés, ülés, guggolás, térdelés, 

gran plié, demi plié, parallelállás, relévé) 

 

33..  AA  TTÖÖRRZZSS  MMOOZZGGÁÁSSLLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEIINNEEKK  MMEEGGTTAAPPAASSZZTTAALLÁÁSSAA  

szimmetrikus mozgások                      

vezetett és közepes lendületű mozgások 

döntés és hajlítás előre, nyújtott lábon, talpon 

 

44..  AA  LLÁÁBB  ÍÍZZÜÜLLEETTEEIINNEEKK  MMOOZZGGÁÁSSAA  

a félig terhelt illetve terhelhetetlen csípő, térd, alsó és felső boka, valamint a lábfej ízületek 

mozgáslehetőségeit feltérképező gyakorlatok 

 

55..  AA  TTÖÖRRZZSS  ÉÉSS  AA  LLÁÁBB  MMOOZZGGÁÁSSAAIITT  KKOOMMBBIINNÁÁLLÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

láb- illetve törzsmunka felváltva                                                                                                                       

a láb-, ill. törzsmunka egyidejűleg, a nyújtás-hajlítás egy fázisban 

 

66..  UUGGRRÁÁSSGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                            

ugrások előre, oldalra, hátra 

ugrások páros lábbal 

jeté típusú ugrások 

assemble típusú ugrások 

sissonne típusú ugrások 

lábról más testrészre 

más testrészről lábra 

más testrészről más testrészre 

haladó-nem haladó 

tengely körüli elfordulással - elfordulás nélkül 

tanulók által kitalált ugrások 

 

77..  FFOORRGGÁÁSSGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                        

1/4, 1/2, 3/3, és egész forgások 
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a forgás feltámasztási pontja szerint (spicc, féltalp, sarok, fenék, térd, fej, stb.) 

a tengely(ek) jellege szerint (függőleges-vízszintes, testen belül-testen kívül, stb.) 

a forgás iránya szerint (jobbra-balra, ki-be, stb.) 

 

88..  KKRREEAATTÍÍVV  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                    

kombinációk-improvizációk egyénileg, párban és csoportosan (lásd az Improvizáció c. tantárgy 

tanterve) 

 

Megjegyzés 

Fontos a ritmus, a koordinált lendület, az egyre fokozott, de mindig kézben tartott dinamika, a 

biztonságos érkezés megtanítása, az ugrás magasságának és hosszának szabályozása.  

Javasolt havonta, kéthavonta a tréning-összeállítás változtatása, mindig más témának adva nagyobb teret.  

 

33--44..  ÉÉVV  

 

AA  KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  ÓÓRRAA  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE::    

kortárstánc tréning 

kreatív munka: improvizáció, kompozíció 

 

KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC--TTRRÉÉNNIINNGG  

11..  GGEERRIINNCCMMOOZZGGAATTÓÓ  FFEEKKVVŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

szimmetrikus mozgások 

a gerinc szakaszainak izolált mozgatása előre és hátra és spirálban 

a természetes S görbülettel harmonizáló és azzal ellentétes ívek 

a gerinc mozgató izmainak intenzív erősítése, az antagonista csoportok izolált mozgatását célzó 

gyakorlatok 

a gerincmozgás és a légzés összehangolása 

mozgáshatárok óvatos tágítása 

 

22..  TTEESSTTPPOOZZÍÍCCIIÓÓKK  BBEEJJÁÁRRÁÁSSAA  

az alapvető testpozíciók harmonikus, zökkenőmentes cseréje sorban és egyes lépcsők kihagyásával 

(hason, háton, oldalt fekvés, szimmetrikus és asszimetrikus lépések, guggolás, térdelés, grand 

plié, demi plié, paralelle állás, relévé) 

 

33..  AA  TTÖÖRRZZSS  MMOOZZGGÁÁSSLLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEIINNEEKK  MMEEGGTTAAPPAASSZZTTAALLÁÁSSAA  

szimmetrikus mozgások 

vezetett, ejtett és közepes lendületű mozgások 

döntés és hajlítás előre, nyújtott és hajlított lábon, talpon, féltalpon 

 

44..  AA  LLÁÁBB  ÍÍZZÜÜLLEETTEEIINNEEKK  MMOOZZGGÁÁSSAAII                                       

a félig terhelt és terhelt csípő, térd, alsó- és felsőboka, valamint a lábfej ízületek mozgáslehetőségeit 

feltérképező gyakorlatok 

ha a csoport nem tanul klasszikus balettet - a láb erőltetett kifelé forgatása és a deréktáji 

gerincszakasz túlzott terhelése nélkül - a tendu, frappé, jeté, battemant jeté, rond de jambe 

típusú mozgások tanítása 

 

55..  AA  TTÖÖRRZZSS  ÉÉSS  AA  LLÁÁBB  MMOOZZGGÁÁSSAAIITT  KKOOMMBBIINNÁÁLLÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

láb- illetve törzsmunka felváltva 
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a láb- ill. törzsmunka egyidejűleg, a nyújtás-hajlítás egy fázisban 

 

66..  AADDAAGGIIOO                                                                                

a balance, a tiszta irányok, a kitartás, a koncentráció és az erőnlét fejlesztésére alkalmas gyakorlat 

(legyen olyan egyszerű, hogy a tanulók a kivitel tökéletességére koncentrálhassanak) 

 

77..  UUGGRRÁÁSSGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                            

ugrások előre, oldalra, hátra 

egyenesen, diagonálban,                             

egyedül, párban, hárman egyszerre, 

ugrások páros lábbal 

jeté típusú ugrások 

assemble típusú ugrások 

sissonne típusú ugrások 

lábról más testrészre 

más testrészről lábra 

más testrészről más testrészre 

haladó-nem haladó 

tengely körüli elfordulással - elfordulás nélkül 

tanulók által kitalált ugrások 

 

88..  FFOORRGGÁÁSSGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                        

1/4, 1/2, 3/4, és egész forgások 

a forgás feltámasztási pontja szerint (spicc, féltalp, sarok, fenék, térd, fej, stb.) 

a tengely(ek) jellege szerint (függőleges-vízszintes, testen belül-testen kívül, stb.) 

a forgás iránya szerint (jobbra-balra, ki-be, stb.) 

a tempó növelése, majd a forgások kompozícióba helyezése 

 

99..  KKRREEAATTÍÍVV  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                    

kombinációk-improvizációk egyénileg, párban és csoportosan (lásd az Improvizáció c. tantárgy 

tanterve) 

  

A számonkérés formái 

A tanulók az Alapfok 3-4-5-6. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az adott évfolyam tananyagának ismerete 

a törzs mozgáslehetőségeinek megtapasztalása 

a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

az elsajátított gyakorlatsorok stílusos bemutatása 

az improvizáció és a kompozíció tudatos használat 
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JJAAZZZZ--TTEECCHHNNIIKKAA 

  

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő színpadi 

táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a 

könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, 

plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az 

izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai 

különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 

Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a koncentrációs 

készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére fejlesztik az izolációs 

technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és 

biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit 

  

 

A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45) perces órákra történt.  

 

11--22..  ÉÉVV  ((AALLAAPPFFOOKK  33--44))  

 

11..  JJAAZZZZ--TTRRÉÉNNIINNGG  

izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva (“bólogatós” néven ismert 

tréning) - ütemszámokkal megadva.  

 

Kiindulási helyzet: paralelle II. pozíció, kar a törzs mellett 

 

1- fejdöntés előre - egyidejű térdhajlítás (demi-plié) 

2- fejemelés - egyidejű térdnyújtás (tendue) 

3- fejdöntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatosan ismétlődik 

4- fejemelés - 1-16-ig, összesen 4x. 

 

17- fejdöntés jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mind 1-16-ig 

18- fejemelés 

19- fejdöntés balra 

20- fejemelés - 17-től 32-ig, összesen 4x 

 

 fejkörzés jobbra 

33-  elöl - térdhajlítás nyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

34 -  jobb 

35-  hátul 

36- bal - 33-tól 48-ig összesen 4x 

 

 fejkörzés balra 

49- hátul - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan mint 1-től 16-ig 

50- jobb 

51- bal - 49-től 63-ig összesen 4x 

 

64- fejemelés 

65- válltolás előre - térdhajlítás 
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66- visszahúzás - kiindulási helyzet 

67- válltolás hátra 

68- visszahúzás - kiindulási helyzet - 65-től 80-ig összesen 4x 

 

81- vállemelés fel - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 

82- váll-leengedés - kiindulási helyzet - 81-től 88-ig összesen 4x 

 

89-  vállkörzés hátra,  elől térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

90-    fent - mint 1-től 16-ig 

91-    hátul 

92-    lent - 89-től 104-ig összesen 4x 

 

 a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 

121- mellkas kontrakció - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

122- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - mint 1-től 16-ig 

123- mellkas release 

124- felsőtörzs-nyújtás - kiindulási helyzet - 121-től 136-ig 

 összesen 4x 

 

137- törzshajlítás jobbra - térdhajlítás-nyújtás 

138- törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

139- törzshajlítás balra (nyaki és háti szakasz együtt) 

140-  törzsnyújtás - 137-től 152-ig összesen 4x 

 

 felsőtörzs-körzés jobbra 

153- törzshajlítás  előre-   térdhajlítás 

154-   jobbra- térdnyújtás folyamatosan 

155-   hátra-  mint 1-től 16-ig 

156-   balra-  153-tól 168-ig összesen 4x 

168- törzsnyújtás 

 

 felsőtörzs körzés balra 

169- törzshajlítás  hátra - térdhajlítás 

170-   jobbra - térdnyújtás folyamatosan 

171-   előre - mint 1-től 16-ig 

172-   balra - 169-től 184-ig 4x 

184-  törzsnyújtás 

 

185- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás 

186- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

187- hajlás hátra 

188- törzsnyújtás - 185-től 200-ig összesen 4x 

 

 törzskörzés jobbra 

217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

202- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

203- hajlás balra 

204- törzsnyújtás - 201-től 216-ig összesen 4x 
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 törzskörzés jobbra 

217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

218- jobbra - mint 1-től 16-ig 

219- hátra 

220- balra  - 217-től 232-ig összesen 4x 

 

 törzskörzés balra 

233- hajlás hátra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

234- jobbra - mint 1-től 16-ig 

235- előre 

236- balra 233-tól 248-ig összesen 4x 

248- törzsnyújtás 

 

249- törzsdöntés  előre - térdnyújtás marad 

250-  törzsemelés - egyidejű térhajlítással 

251- törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

252-  törzsemelés - 249-től 264-ig összesen 4x 

 

265- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

266-  törzsemelés térdhajlítással 

267- törzsdöntés balra 

268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x 

 

 törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott térddel 

281- törzsdöntés  előre - végig nyújtott térddel 

282-   jobbra - 

283-   hátra - 

284-   balra - 281-től 296-ig összesen 4x 

 

 törzskörzés balra 

297- törzsdöntés   hátra - nyújtás térddel 

298-   jobbra 

299-   előre 

300-   balra 297-től 311-ig összesen 4x 

312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással 

 

 törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

313- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

314- előre törzsdöntésben  törzshajlítás előre - térdhajlítás 

315-    törzsnyújtás- térdnyújtás 

316-    törzshajlítás hátra - hajlítás folyamatosan 

317-    törzsnyújtás 

318-    törzshajlítás előre 

319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

320- térdhajlítás - térdnyújtás 
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321- törzsdöntés hátra - térdnyújtás 

322- hátra törzsdöntésben  törzshajlítás előre-térdhajlítás 

323-     törzsnyújtás - térdnyújtás 

324-     törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

325-     törzsnyújtás - térdnyújtás 

326-     törzshajlítás előre - térdhajlítás 

327-  térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

328-     térdhajlítás 313-tól 376-ig összesen 4x 

 

377- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás 

378- jobbra törzsdöntésben  törzshajlítás jobbra - térdhajlítás 

379-     törzsnyújtás - térdnyújtás - hajlítás 

380-      törzshajlítás balra - folyamatosan 

381-     törzsnyújtás 

382-     törzshajlítás jobbra 

 

383- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

384-  térdhajlítás 

385-  -392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező oldalra, 388-től 439-ig, összesen 4x 

440- térdhajlítással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar előkészítő pozícióban 

 

 alulról indított törzshullám oldalra 

441- csípőtolás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

442-  felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve - testsúly áthelyezés bal lábról - jobb lábra 

 

443-  hajlás balra, fej marad jobbra döntve 

444- nyakhajlítás balra, kartartás csere 

445- csípőtolás balra - térdhajlításban folyamatosan 

446-  felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra 

447- hajlás jobbra, fej marad balra döntve 

448- nyakhajlítás jobbra, kartartás csere 441-től 471-ig összesen 4x 

472- bal kar leenged, kéz csípőn 

 

 felülről indított törzshullám oldalra - kiindulási helyzet 

473- fej emelés 

474- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan 

475- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

476- hajlás balra 

477- fejemelés 

478- nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

479- csípőtolás balra - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra 

480-  hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban 

  473-tól 503-ig összesen 4x 

504- törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térhajlítás, kar V. pozíció fent 

 alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll) 

504- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

506- törzsemelés - térdhajlítás, grand-plié 

507- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 
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508- hátrahajlás - térdnyújtás, 505-től 520-ig, összesen 4x 

 

 felülről indított törzshullám előre-hátra 

521- hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció plié-relevé, térdhajlítás 

522- hajlás előre 

523- csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb mellett, kiindulási helyzet, 

 521-től 535-ig összesen 4x 

536- ra térdnyújtás és törzsemelés 

 

537- fejfordítás jobbra - nyújtott térd 

538- kiindulási helyzet - nyújtott térd 

539- fejfordítás balra - nyújtott térd 

540- kiindulási helyzet - 537-től 552-ig összesen 4x 

 

553- törzsfordítás jobbra 2. karpozíció - térdhajlítás 

554- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

555- törzsfordítás balra - 2. karpozíció - térdhajlítás 

556- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

  553-tól 568-ig összesen 4x 

 

569- előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra - térdhajlítás 

570-  előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

571- előre törzsdöntésben törzsfordítás balra - térdhajlítás 

572-  előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

  569-től 584-ig összesen 4x 

 

585- hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon 

586- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció 

587- hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon 

588- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig összesen 4x 

 

600- törzsemelés kontrakcióval 

601- törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térdnyújtás, térhajlítás 

602- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar 

603- törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció - térdnyújtás, térdhajlítás 

604- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar 601-től 616-ig  összesen 4x 

 

617- től 632-ig előre törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 616-ig összesen 4x 

632- re törzsemelés kontrakcióval 

633- tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 616-ig 

 

22..  KKOOMMBBIINNÁÁCCIIÓÓ  --  EETTŰŰDD  

minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

  

MMeeggjjeeggyyzzééss  
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Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és ízületeinek egyenletes, felülről történő 

megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése érdekében minden héten új 

részletek kerülnek megtanításra a már meglévő folytatásaként.  

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint fontosságának 

megéreztetése. 

– A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

– Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat 

alkalmazva. 

– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 

– A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 

– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 

– A térhasználati képesség, készség kialakítása. 

– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 

kihasználása Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, kapcsolódva az előző években 

tanultakhoz 

Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Jazz karpozíciók és karvezetések 

Klasszikus balett karpozíciók I., II., III. 

Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

Port de bras szögletes karpozíciókkal 

Demi plié I., II., VI. pozícióban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos átmenetekkel 

Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

Passé parallel és en dehors pozíciókban 

Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

Flat back 

Developpé először földön, majd álló helyzetben 

Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva 

Térbeosztás: térirányok 

Összekötő lépések: 

Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

Ugrások: 
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Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika 

szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult 

mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 

improvizációs részt is 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazása. 

– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 

– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése. 

– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár létrehozása. 

– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 

– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által. 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 

felhasználásával 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő 

speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Port de bras IV. pozíció grand plié 

Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

Twist előkészítő második pozícióból karral 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

Flat back. Developpé álló helyzetben 

Enveloppé álló helyzetben 

Rand battement álló helyzetben 

Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton áthaladva és 

a körívek mentén 

Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

Összekötő lépések irányváltásokkal: 

Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

Pas de bourrée 

Triplet 

Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások: 

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 
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Egy lábról–két lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő 

alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor 

és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is 

 

33--44..  ÉÉVV  ((AALLAAPPFFOOKK  55--66))  

 

11..  JJAAZZZZ--TTRRÉÉNNIINNGG  

plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning) - ütemszámokkal megadva 

 

Kiindulási helyzet: Paralelle I. pozícióban, kar paralelle magas tartásban, tenyér előre néz 

 

1- jobb kar emelés függőlegesen 

2- bal kar emelés függőlegesen 

3-4- az 1-2 ismétlése 

5-6- térdhajlítás (demi plié) karleengedés elől, fölfelé fordított tenyérrel 

7-8- térdnyújtás (tendu) karemelés oldal magas V pozícióig 

9- törzs döntése előre, kar V pozícióban a fej fölött 

10- törzshajlítás előre, tenyér a földön 

11-12- alulról indított törzsnyújtás, ujjhegyek a combon, törzsön végighúzva magas tartásig 

13-19- az 1-től 7-ig ismétlése 

20- mellkas emelés, felsőtörzs homorítás 

21-22- térd- és törzshajlítás előre, karleengedés 

23-24- sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással, törzsnyújtás 

25- törzshajlítás jobbra 

26- törzsnyújtás 

27- törzshajlítás balra 

28- törzsnyújtás, felsőtörzs homorítás 

29-30- térd- és törzshajlítás előre 

31-32- sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással törzsnyújtás 

33- törzshajlítás balra 

34- törzsnyújtás 

35- törzshajlítás jobbra 

36- törzsnyújtás felsőtörzs homorítás 

37-38- térd- és törzshajlítás előre 

39-40- alulról indított törzsnyújtás karemeléssel magas tartásba 

41- lábujjra emelkedés (releve) 

42- sarokletevés 

43- lábujj en-dehors 

44- sarok paralelle 

45- lábujj en-dehors 

46- sarok paralelle medenceszéles első pozícióban 

  

22..  JJAAZZZZ--TTRRÉÉNNIINNGG  
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Giordano - tréning ütemszámokkal megadva 

 

1. Homorítás és kontrakció fekvésben 
 kiindulási helyzet nyújtás fekvésben, II. karpozíció tenyér a földön 

1-4 homorítás vállra, majd fejtetőre 

5-6 belégzés 

7-8 kilégzés 

1-4 leereszkedés hanyattfekvésbe 

5-8 kontrakció hanyattfekvésben 

1- kontrakció jazz kézzel “karvaj” lábfej 

2-4 megtartás 

5-6 nyújtás, (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban 

7-8 leengedés a kiinduló helyzetbe 

1-72 a gyakorlat ismétlése 3x 

 

2. Semleges lüktetés fekvésben 
 Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön 

1-2 jobb láb emelés 90o 

3-4 térdhajlítás vízszintes lábszárig 

1-8 mellhez húzogat semleges tartásban 

1-8 kifelé fordított térddel 

1-8 mellhez húzogat semleges tartásban 

1-8 befelé fordított térddel 

1-16 4 lüktetéssel a fenti irányokban 

1-8 2 lüktetéssel a fenti irányokban 

1-16 4x 1-1 lüktetéssel 

 

3. Nyújtás fekvésben 
 Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön 

1- lábemelés 

2- térdhajlítás 

3-4 térdnyújtás 

1-8 rugózás spiccelve 

1-8 rugózás pipálva 

1-16 az előző két mozzanat ismétlése 

1-4 megtartás (mozgásszünet) 

5-8 leengedés 

1-44 a gyakorlat ismétlése 

 

4. Kontrakció irányokba 
 Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé 

1-2 kontrakció jazz kézzel 

3-4 nyújtott ülés karnyújtással 

5-8 ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon 

1-2 felülés alámerítéssel V karpozícióval 

3-4 egyenes ülés II. hosszúkar nyitással 

5-6  kontrakció 

7-8 leengedés hanyattfekvésbe 
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1-4 felülés mellkas emeléssel 

5-16 a fenti gyakorlat ismétlése 

1-32 a fenti két gyakorlat ismétlése 

1-4 kontrakció egyenes ülésig 

5-6 előre törzs alámerítés 

7-8 felülés diagonál kartartással 

1-16 még egyszer 

5. Ív fekvésben 
1-4 törzsív tarkóra 

1-8 lüktetés 

1-8 kontakcióval leereszkedés a talajra 

1-4 törzsív ismét tarkóra 

5-8  törzsív fejre 

1-4 szünet 

1-4 leereszkedés tarkóra 

5-8 kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1-4  törzsív ismét tarkóra 

5-8 törzsív fejre 

1-16 emelkedés hídba és szünet 

1-4 leereszkedés fejre 

5-8 leereszkedés tarkóra 

1-8 kontrakcióval leereszkedés a talajra 

 

6. Lábat föl és kifelé 
 Kiindulási helyzet: “V” pozíció karral fej fölött, tenyér fölfelé 

1-4 függőleges lábemelés 

4-8 lábemelés fej fölött a talajra 

1-16 boka visszafeszítés és releve-k 

1-8 lábemelés vízszintesig-függőlegesig 

1-4 lábemelés fej fölé a talajra 

1-8 még kétszer hátra 

 

7. II. pozíciós nyújtás 
 Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszúkar 

1-8 döntés előre V-karral 

1-2 merítés 

3-4 felülés, kar leengedés II. pozícióba 

1-8  döntés jobb lábra 

1-2 merítés 

3-4 felülés, kar leengedés II. pozícióba 

1-12 ismétlés bal lábra 

1-8 döntés előre V-kar, asztal-tetőből “V” pozícióba 

 

 

 

Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszú kar 

1-4 kontrakció asztaltetőbe, II. pozíciós jazz kar, majd hosszú kar 

4-8 lábemelés V-karral 
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1-4 asztaltető 

5-8 kontrakcióval hanyattfekvés 

1-4 páros lábemelés 

5-8 láb leengedés 

1-72 a gyakorlat ismétlése 3x 

 

3. KOMBINÁCIÓ-ETŰD 

minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban 

a 3-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása 

  

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az adott évfolyam tananyagának ismerete 

a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

a jazz-tánc sajátosságainak megfelelő bemutatása 

a kontrakció és release tudatos használata 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazásával, 

hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

- Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása. 

- Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve. 

- A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben elmozdulva. A testtudat 

kialakításának megalapozása. 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 

felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő 

speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement. 

Twist 

Hinge 
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Arch 

Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával – 

alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és ritmizálva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan leereszkedve, 

legördülve 

Pas de bourrée 

Croisé–ból change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról a másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 

stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során elsajátított 

gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő 

alkalmazására, a tudatos munkára 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése. 

– A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása. 

– A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

– Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása. 

– A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

– A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a kombinációkban. 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 

felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő 

speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 



 

 

 

71 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 

alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva  

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül 

féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról – másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 

stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris jegyek 

képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 

A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 

 

A tanuló legyen képes 

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire jellemző 

előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan 

használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati 

biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd, 

kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 
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A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, 

gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces 

tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas de bourre, 

chassé, pivot 

Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu jeté, rond 

de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc sajátosságainak 

megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok technikai biztonsága 

A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 

KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  22..    

A tananyag kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órára történt.  

11--22..  ÉÉVV  

 

11..  BBEEVVEEZZEETTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  ((TTEETTSSZZÉÉSS  SSZZEERRIINNTT  VVÁÁLLOOGGAATTHHAATTÓÓKK))  

Térkitöltő játékok (séta megállásokkal vagy helyben mozgásokkal - a csoport koordinációs erejének 

megtapasztalása) 

Ritmusképlet szerinti mozgás a térben (“Rendszertelen” séta vagy szökdelés előre, vagy oldalra vagy 

hátra adott szabályok szerinti találkozásokkal) 

Más mozgásrendszerekből kölcsönzött bemelegítő mozgások (futás, gimnasztika, rida, harci 

művészeti mozgások: nyolc brokát, chi kong...) 

Jazz tánc izolációs gyakorlat 

Vakvezetés különböző kapcsolatformákban (kézen fogva, húzva, tolva, érintve) 

 

KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC--TTRRÉÉNNIINNGG  11..    

11..  FFEEKKVVŐŐ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  VVÉÉGGZZEETTTT  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

fejjel és lábbal indított felgördülések 

gerinc szakaszos megmozdítása 

láb ízületek terhelés nélküli megmozgatása 

oldalt és hason fekvő helyzetek 

spirál elfordulások a földön kar, láb, medence vezetéssel 

 

kar-láb izoláció terhelésmentes helyzetben, egyenletes tempóban, folyamatos mozgással, változó 

pontokon beiktatott nyújtó szünetekkel 

56-os tempó, 32-64 lüktetés, négyenként, kettőnként indított mozgáshangsúlyokkal 
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22..  TTEESSTTPPOOZZÍÍCCIIÓÓKKRRAA  BBEEJJÁÁRRÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

fekvésből felülés 

guggolás 

térdelés 

négykézláb támasz 

72-es tempó, 48-96 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

 

33..  GGEERRIINNCCSSZZAAKKAASSZZOOKKAATT  KKÜÜLLÖÖNNBBÖÖZZŐŐ  TTÓÓNNUUSSOOKKBBAANN  MMEEGGMMOOZZGGAATTÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATT  

(dinamikus mozgásokat még kerülve) 

69-es tempó, irányonként 32-64 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

 

44..  BBOOKKAA--,,  TTÉÉRRDD--,,  CCSSÍÍPPŐŐÍÍZZÜÜLLEETTEEKKEETT  ÁÁLLLLÓÓ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  BBEEJJÁÁRRAATTÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

paralelle helyzetekben, 

természetes helyzetekben 

en de hors helyzetekben, 

különböző ritmikai és dinamikai változatokban, főként előre és oldalt 

69-es tempó, irányonként 16-32 lüktetés, egy-kettőnként indított hangsúlyokkal 

 

55..  GGEERRIINNCC  ÉÉSS  LLÁÁBBMMOOZZGGÁÁSSOOKKAATT  ÁÁLLLLÓÓ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  KKOOMMBBIINNÁÁLLÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

balance helyzetek beiktatásával, 

karvezetési kombinációkkal, 

egyszerű irányváltásokkal (nyolcad, negyed fordulatokkal, diagonál irányokban...) 

 

66..  GGEERRIINNCC  ÉÉSS  LLÁÁBBMMOOZZGGÁÁSSOOKKAATT  ÁÁLLLLÓÓ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  KKOOMMBBIINNÁÁLLÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

balance helyzetek beiktatásával, 

karvezetési kombinációkkal, 

egyszerű irányváltásokkal (nyolcad, negyed fordulatokkal, diagonál irányokban...) 

 

77..  HHAAJJLLÍÍTTOOTTTT  LLÁÁBBLLEENNGGEETTŐŐSS  GGYYAAKKOORRLLAATT  

balance helyzetekkel,        

plié variációkkal, (eleinte rúdnál a térd kímélése érdekében),                           

egyszerű lengetés irányokban,  

haladó formában, 

69-es tempó 

 

88..  TTÖÖRRZZSS  ÍÍVVEESS  ÉÉSS  EEGGYYEENNEESS  MMOOZZGGÁÁSSAAII  DDIINNAAMMIIKKUUSS  HHEELLYYZZEETTEEKKBBEENN                              

lengetések,                 

döntések,                     

lábmozgásokkal, balance helyzetekkel kombinálva (a helyváltoztatás nélküli mozgások összefoglaló 

gyakorlata) 

106-os tempó, majdnem minden lüktetésre új mozdulat, 24-32 lüktetés 

 

  

99..  AAZZ  EEDDDDIIGGII  MMOOZZGGÁÁSSOOKK  FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSSAA  KKOOMMBBIINNÁÁCCIIÓÓKKBBAANN                                

kilépésekkel,  

ellépésekkel, 

szintváltásokkal, 
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balance helyzetekkel, 

forgásokkal,  

ugrásokkal,  

irány és ritmikai váltásokkal 

 

1100..  DDIIAAGGOONNÁÁLL  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

lépés, 

futás,  

haladó forgás, 

irányváltás 

 

1111..  KKIISS  UUGGRRÁÁSSOOKK  HHEELLYYBBEENN  

  

1122..  DDIIAAGGOONNÁÁLL  KKOOMMBBIINNÁÁCCIIÓÓ                                                                                                

az eddigi anyag kiegészítve biztonságosan végrehajtható ugrásokkal 

  

1133..  EERRŐŐSSÍÍTTŐŐ,,  TTÁÁGGÍÍTTÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK          

  

1144..  LLEEVVEEZZEETTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                                                              

közép tempójú vagy lassú, az egész testet mozgató, légzés tempójú gyakorlatok 

 

1155..  KKRREEAATTÍÍVV  MMUUNNKKAA                                                                                                            

kombinációk, improvizációk egyénileg, párban és csoportosan   

 

Megjegyzés 

Az egyes gyakorlat típusokat össze lehet vonni, vagy váltogatni óráról órára. A gyakorlatok 

végeztethetők páros vagy más csoportos helyzetekbe állítva, a partnerkooperációra is ügyelve. A 

tréningeket kreatív munka követi.  

22..  ÉÉVV  

 

11..  BBEEVVEEZZEETTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  (tetszés szerint válogathatók) 

Térkitöltő játékok (séta megállásokkal, vagy helyben mozgásokkal - a csoport koordinációs erejének 

megtapasztalása) 

Ritmusképlet szerinti mozgás a térben. (“Rendszertelen” séta vagy futás vagy szökdelés, előre vagy 

oldalra vagy hátra adott szabályok szerinti találkozásokkal). 

Más mozgásrendszerekből kölcsönzött bemelegítő mozgások (futás, gimnasztika, rida, harci 

művészeti mozgások: nyolc brokát, chi kong...) 

Jazz tánc, izolációs gyakorlat 

Vak vezetés különböző kapcsolatformákban (kézen fogva, húzva, tolva, érintve) 

 

KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC--TTRRÉÉNNIINNGG  22..    

  

11..  FFEEKKVVŐŐ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  VVÉÉGGZZEETTTT  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

fejjel és lábbal indított felgördülések, 

gerinc szakaszos megmozdítása, 

láb ízületek terhelés nélküli megmozgatása, 

oldalt és hason fekvő helyzetek, 

spirál elfordulások a földön kar, láb, medence vezetéssel, 
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kar-láb izoláció terhelésmentes helyzetben, egyenletes tempóban, folyamatos mozgással, változó 

pontokon beiktatott nyújtó szünetekkel, 

56-os tempó, 32-64 lüktetés, négyenként, kettőnként indított mozgáshangsúlyokkal 

 

22..  TTEESSTTPPOOZZÍÍCCIIÓÓKKAATT  BBEEJJÁÁRRÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

fekvésből felülés, 

guggolás 

térdelés, 

négykézláb támasz, 

72-es tempó, 48-96 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

 

33..  GGEERRIINNCCSSZZAAKKAASSZZOOKKAATT  KKÜÜLLÖÖNNBBÖÖZZŐŐ  TTÓÓNNUUSSOOKKBBAANN  MMEEGGMMOOZZGGAATTÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATT    

(dinamikus mozgásokat még kerülve) 

69-es tempó, irányonként 32-64 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

 

44..  BBOOKKAA--,,  TTÉÉRRDD--,,  CCSSÍÍPPŐŐÍÍZZÜÜLLEETTEEKKEETT  ÁÁLLLLÓÓ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  BBEEJJÁÁRRAATTÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

parallel helyzetekben, 

természetes helyzetekben  

en de hors helyzetekben, 

különböző ritmikai és dinamikai változatokban, főként előre és oldalt 

69-es tempó, irányonként 16-32 lüktetés, egy-kettőnként indított hangsúlyokkal 

 

55..  GGEERRIINNCC  ÉÉSS  LLÁÁBBMMOOZZGGÁÁSSOOKKAATT  ÁÁLLLLÓÓ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  KKOOMMBBIINNÁÁLLÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

balance helyzetek beiktatásával, 

karvezetési kombinációkkal 

egyszerű irányváltásokkal (nyolcad, negyed fordulatokkal, diagonál irányokban...) 

 

66..  AADDAAGGIIOO  JJEELLLLEEGGŰŰ  MMOOZZGGÁÁSSSSOORR                                                                                  

erőnlét, kitartás, pontos irányok, tágság fejlesztése (tempó: 60) 

 

77..  HHAALLAADDÓÓ  VVÉÉGGZZEETTTT  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                                        

az eddigiek összefoglalása,        

a koncentráció irányának változtatása érdekében: lépések, esetleg szint változtatásokkal 

 

88..  HHAAJJLLÍÍTTOOTTTT  ÉÉSS  NNYYÚÚJJTTOOTTTT  LLÁÁBBLLEENNGGEETTŐŐSS  GGYYAAKKOORRLLAATT,,  IIRRÁÁNNYYVVÁÁLLTTÁÁSSOOKKKKAALL,,  EELLLLÉÉPPÉÉSSEEKKKKEELL  

balance helyzetekkel,        

plié variációkkal, (eleinte rúdnál a térd kímélése érdekében), 

haladó formában, 69-es tempó 

99..  TTÖÖRRZZSS  LLEENNGGEETTÉÉSSEEKK,,  FFOORRGGÁÁSSOOKKKKAALL  KKOOMMBBIINNÁÁLLVVAA                                                                    

lengetések,            

döntések, 

lábmozgásokkal, balance helyzetekkel kombinálva, (A helyváltoztatás nélküli mozgások összefoglaló 

gyakorlata), 

106-os tempó, majdnem minden lüktetésre új mozdulat, 24-32 lüktetés 

 

1100..  KKIISS  UUGGRRÁÁSSOOKK  IIRRÁÁNNYYVVÁÁLLTTÁÁSSOOKKKKAALL                                                                                                                                                                                                                              

  

1111..  HHAALLAADDÓÓ  FFOORRGGÁÁSSGGYYAAKKOORRLLAATT                              
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1122..  ÖÖSSSSZZEETTEETTTT  DDIIAAGGOONNÁÁLL  GGYYAAKKOORRLLAATT                                                                                                                      

  

1133..  HHAALLAADDÓÓ  UUGGRRÁÁSSGGYYAAKKOORRLLAATT                                                                                                            

    

1144..  EERRŐŐSSÍÍTTŐŐ,,  TTÁÁGGÍÍTTÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATT                                                                                                  

  

1155..  LLEEVVEEZZEETTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK    

közép tempójú vagy lassú, az egész testet mozgató, légzés tempójú gyakorlatok - ha nem kreatív 

munkával folytatódik a tréning 

 

KKRREEAATTÍÍVV  MMUUNNKKAA                                                                                                                                

kombinációk, improvizációk egyénileg, párban és csoportosan (lásd az improvizáció tantárgy 

tanterve) 

33--44..    ÉÉVV 

 

11..  BBEEVVEEZZEETTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  (tetszés szerint válogathatók) 

Térkitöltő játékok (séta megállásokkal, vagy helyben mozgásokkal - a csoport koordinációs erejének 

megtapasztalása) 

Ritmusképlet szerinti mozgás a térben. (“Rendszertelen” séta vagy futás vagy szökdelés, előre vagy 

oldalra vagy hátra adott szabályok szerinti találkozásokkal). 

Más mozgásrendszerekből kölcsönzött bemelegítő mozgások (futás, gimnasztika, rida, harci 

művészeti mozgások: nyolc brokát, chi kong...) 

Jazz tánc, izolációs gyakorlat 

Vakvezetés különböző kapcsolatformákban (kézen fogva, húzva, tolva, érintve) 

 

11..  KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  TTRRÉÉNNIINNGG        

használhatók az előző évek tréningjei, vagy összeállíthatóak újak az alábbi feladatsor szerint: 

 

1. Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok és a testpozíciókat 

2. Lábátmozgató gyakorlat fél lépésig 

lábfej ízületei, tendu, alacsony lengetés 

 

3. Gerincszakaszokat különböző tónusokban megmozgató gyakorlat 

 

4. Gerincszakaszokat balance helyzetekkel, egyszerű forgásokkal 

 

5. Láblengetések off-balance helyzetekkel, irányváltásokkal, haladás nélkül 

 

6. Nagy adagio                                                 

 

7. Kis és nagy forgások helyben és kilépéssel                 

 

8. Kis ugrások                                                 

 

9. Összetett diagonál gyakorlatok                               

 

10. Erősítés-tágítás     
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Megjegyzések  

A Kortárstánc-tréningben a gyakorlatokat egyre továbbfejlesztettebb formában, nehezebb fizikai, 

ritmikai, összetettségi, gyakorlatfűzési kombinációkban végzik a tanulók az évek során. Évente 

maximum 2-3 tréning anyag összeállítását javasoljuk. Az egyes gyakorlattípusokat össze lehet vonni, 

vagy váltogatni óráról-órára.  

A gyakorlatok végeztethetők páros vagy más csoportos helyzetekben állítva, a partner kooperációra is 

ügyelve. Egyazon mozgássort különböző tempókban, más beosztású dinamikával, más-más légzéssel is 

végeztethetünk.  

Az utolsó évben nem a gyakorlat maga jelent technikai újdonságot, hanem a kivitel tökéletesítése.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények: 

az adott évfolyam tréningjeinek ismerete  

az elsajátított gyakorlatok stílusos bemutatása  

a gerinc, a lábmozgás lehetőségeinek megtapasztalása  

az improvizáció és kompozíció tudatos használata  

a személyiség és kapcsolatteremtés megfelelő fejlődése  

 

 

GGRRAAHHAAMM--TTEECCHHNNIIKKAA  

 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, didaktikai 

rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a színpadi tánc, a 

tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony eszköze. A mozgás indítója 

a törzs, annak központja. Ez az elv beépült az összes modern és számos posztmodern technika alapjaiba. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket tartalmazó 

technika megismertetése. 

 

A tananyag kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órára történt.  

 

11..  ÉÉVV  ((TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  77--88))  

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának 

fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, 

megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–

technika speciális térhasználatának felismertetése. 
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– A diagonális mozgás fejlesztése 

 

Az első év anyaga a Graham-technika alapjait képező, s azt a többitől megkülönböztető mozgáselvek, 

alapelemek és alapsorozatok megtanítása.  

  

11..  TTAALLAAJJGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                                                                                

“bounces” - a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó gerincmozgások 

“breathing” - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

“spirals” - a spirál mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés, s oda 

visszaereszkedés technikáját olyan izommunkával, mely a gravitációt “könnyen kezelhetővé” 

teszi 

“contraction-release” - a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az ehhez szükséges 

beidegzések gyakorlása 

 

22..  ÁÁLLLLÓÓ  KKÖÖZZÉÉPPGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                                                              

“brushes” - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgál gyakorlatsorral 

“plié” - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló sorozatok 

plié-contraction-release - ezeket kezdettől a központtal való indítás rendszerébe beépítve 

a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak formájában 

 

33..  DDIIAAGGOONNÁÁLLIISS  --  HHAALLAADDÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                                        

“walks” - a diagonális lépés, járás-, futásgyakorlatok 

“triplets” - ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések 

ugrások helyben, páros lábbal 

“skip” - ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

 

Megjegyzések  

A Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokba haladnak. Ez egyben a tér 

egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet: az energiák tudatos “terelésére”, de azt a gyakori célt is 

szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely jusson.  

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók, a 

tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy lehet alkalmazni.  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer 

alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a 

Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris 

szempontból helyes végrehajtására  

 

22..  ÉÉVV  ((TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  88))  

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának 

fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, 

megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 
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– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–

technika speciális térhasználatának felismertetése. 

– A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése. 

 

11..  TTAALLAAJJGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                                        

az addig tanultak ismétlése: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és dinamikai 

nehezítésekkel                       

“spirál IV. pozícióban”, “fold” - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont-indítású 

“contraction-release” és a spirál mozgások ötvözése, 

föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával 

 

22..  ÁÁLLLLÓÓ  KKÖÖZZÉÉPPGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK              

a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület felhasználásával és fékezésével 

Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok 

kombinációinak formájában                                                           

“weight shift”, “suspension“ - a testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó gyakorlatok: (a növendék 

itt a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület felhasználásával és 

fékezésével ismerkedik) 

 

33..  DDIIAAGGOONNÁÁLLIISS  --  HHAALLAADDÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK                                                                        

lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző terekbe az 

alapugrásokat szintén különböző terekben, eltérő ritmikával végezhetjük 

a “contraction-release”, valamint a “spiral” elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése: 

lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző terekbe, 

fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain 

Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction–release”, valamint a „spirál” 

elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

 

Megjegyzések  

A tanult elemekből gyakorlatokból az év végére egy gyakorlatsor, füzér állítható össze, amely 

koreográfikusabb formában szemlélteti az elvégzett 2 év anyagát, és a tanulók egyéni képességeit is.  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer 

alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a 

Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris 

szempontból helyes végrehajtására 

 

 

 

A számonkérés formája 

A tanulók a Továbbképző 7-8. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze, a bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  
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Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az adott évfolyam tananyagának ismerete  

a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága  

a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága  

a technika dinamikai, ritmikai sajátosságaink alkalmazása 

  

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

REPERTOÁR 

 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc repertoárt. 

Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta önálló gondolkodásmód 

és egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák elemzése során. 

A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások létrehozására 

és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, stílusérzéküket. 

  

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. 

– Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét. 

 

Tananyag 

A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított vagy felújított 

művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat, 

ismereteket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, 

művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák 

elsajátítására és minőségi előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az együtt gondolkodás és az 

alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának 

továbbfejlesztésére, elmélyítésére 

 

Tananyag 
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A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár illetve a tanulók által létrehozott művek 

előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat, ismereteket. 

Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és a szaktanár vezetésével elemzik. Ezekből 

ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához hasonló, rövid műveket készítenek. A modern 

repertoárból a szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, 

művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák 

elsajátítására és minőségi előadására 

– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét 

– Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, 

elmélyítésére 

 

Tananyag 

Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár irányításával előre 

kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern repertoárból a szaktanár feladata 

kiválasztani a feldolgozandó műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó 

alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, 

művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi alázattal és 

együttműködési képességgel 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák 

létrehozására és minőségi előadására 

– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való együttműködés, 

együttgondolkodás képességét  

– Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, 

elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra 

 

Tananyag 

Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel 

A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket 

Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók létrehoznak 

rövid önálló koreográfiákat, műveket 

 



 

 

 

82 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó 

alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az önfejlesztésre és a tanult 

tánc tudatos művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló gondolkodás, művészi alázat és az 

együttműködés képességével 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 

LLIIMMÓÓNN--TTEECCHHNNIIKKAA 
 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő mozgásokra 

épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra 

és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a 

kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a 

könnyedséget és a kifinomult érzékenységet 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és a többi 

modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket képesek legyenek 

alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és 

etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzékeny 

koordinációjának fejlesztése 

 

A tananyag kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órára történt. 

 

1. ÉV (TOVÁBBKÉPZŐ 9) 

(ALAPFOK 5.) 

 

Az első év célja a Limón-technika alapjait képző és a többi modern tánc technikáktól eltérő alap 

mozgáselvek megtanítása.  

Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása. 

– A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

– A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben. 

– A gravitáció használatának elősegítése. 

– A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

– A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése. 

– A Limón–technika nyelvezetének megismertetése. 

 

11..  TTAALLAAJJGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 
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a gerinc izolált mozgásának alapjai 

fej, kar, és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

Légzőgyakorlatok 

 

ÜÜLLŐŐ  HHEELLYYZZEETTBBEENN  VVÉÉGGZZEETTTT  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése (támaszkodva a Graham-

technika alapjait képező ülőpozíciókra) 

fej-, kar-, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása, folyamatosa gördülések által, először előre, majd a 

második félévben oldalt irányba is 

gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 

A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által először előre, majd 

oldalirányban is 

Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

A testközpont ereje lendületekben  

Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben  

Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetek 

 

22..  ÁÁLLLLÓÓ  KKÖÖZZÉÉPPGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

alap láb pozíciók elsajátítása  

középgyakorlatok (utalva a Graham-technika és klasszikus Balett-technikákra parallel, természetes 

és en de hors első, második, negyedik pozíció) 

rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

a gerinc szakaszainak mozgatása, gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

(visszaépítve) kiinduló helyzetig, így erre mélyebb helyzeteken keresztül jutva el a maximális 

pontig 

oppozíció megértetése, elsajátítása a kar, törzs és láb különböző pozícióin keresztül 

“suspension” elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzsnyújtás) 

lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, tudatosítva és kiemelve az 

ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult technikákra építve.  

kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben, a különböző pozíciókat és a “plié”-t használva, 

(utalva az ízületek másfajta használatára 

 

33..  DDIIAAGGOONNÁÁLLIISS--HHAALLAADDÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATT  

a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont (medence) folyamatos 

mozgására való figyelemfelhívás és gyakoroltatás 

kis ugrások előre haladással történő kiegészítése  

Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel és en dehors 

pozíciókban 
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Megjegyzés 

Az első évben elvégzendő mozgásanyag egyszerű, jól áttekintheto zenékre történjen, ezért ajánlatos 

zenei kísérő: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt alkalmazni. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs 

egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és könnyedség), a 

mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait 

A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok 

kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult mozgásanyagból összeállított 

rövid etűd bemutatására 

 

22..  ÉÉVV  ((TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  1100))  

((AALLAAPPFFOOKK  66))  

A második év célja a Limón-technika alapelveinek használata. 
 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése. 

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése. 

– A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

– A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben. 

– A gravitáció használatának vizsgálata. 

– A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

– A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése. 

– A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben. 

– A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 

  

11..  TTAALLAAJJGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

a fej, kar, láb izolált mozgáslehetőségeinek gyakoroltatása, egyes részeket kötve egymás után 

gerinc alap izolált mozgásainak gyakoroltatása  

folyamatos gördülések elsajátítása, fekvő helyzetből előre, fölfelé és vissza a kiinduló helyzetbe 

a mellkas emelés elsajátítása, fekvő helyzetből vállig, fejtetőig, majd a 2. félévben ülésig 

az ülohelyzetig való eljutás (gördülésen és mellkas emelésen keresztül) és a fekvő helyzetig történő 

visszaút (1. félévben alulról indított gördülés, 2. félévben mellkas emelésen is történhet) 

összekötése folyamatos mozgással 

légző gyakorlatok 

 

Ülo helyzetben végzett gyakorlatok 

fej, kar, láb izolációs használatának gyakoroltatása és összekötése 

a különböző alap-, láb- és karpozíciók használata összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 

mozgásával rugók, gördülések és “visszaépítések” által (1. félévben előre és a két oldal irányában, 

2. félévben használva a Graham-technikából ismert spirális helyzetet is) 

a gravitáció használata kisebb-nagyobb és teljes zuhanások által: (fejjel, mellkasig, központig történő, 

valamint a csípőízületet használva történő törzszuhanások, inkább csak előre) 

Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 
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Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

Álló középgyakorlatok 

 

 

22..  ÁÁLLLLÓÓ  KKÖÖZZÉÉPPGGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

átvezetés az állógyakorlatokhoz guggoló helyzet használatával (rugókkal, boka, térd és csípőízület 

bemelegítése nehezebb balance helyzetekben, de még kéz segítségével) 

alap láb pozíciók használata és válogatása rotációs gyakorlatokon keresztül 

kar izolált mozgatása a stílus jellegzetes alapmotívumainak használatával (pl.: ujjak legyezőszerű 

használata) 

gerinc szakaszainak mozgatása szakaszosan, egymást követve, folyamatosan előre és az 

oldalhelyzeteket használva 

mellkas emelés elsajátítása különböző pozíciókban (2. félévben összekötve és kombinálva a 

gördüléses gyakorlattal) 

plié és relevé használata, lényegének kiemelésével  

kisebb és központig történő zuhanások gyakoroltatása pliék-relevék segítségével parallel II. 

(csípőszéles) en de hors I. és II. pozíciókban (1. félévben csak előre, 2. félévben oldalirányba is) 

az ízületek speciális használatának gyakoroltatása, lábfő-, boka-, térd és csípőízületet bemelegítő és 

“tendu” gyakorlatokon keresztül 

felső test körkörös irányban történő folyamatos vezetése, függőlegesen, és 2. félévtől mellkas 

emelésen keresztül is különböző lábpozíciókat használva (parallel I. és II.) 

lendülések előre pliében rugóval és rugó nélkül, karlendítéssel együtt különböző gerincszakaszokig 

(mellkasig, központig) valamint visszalendülés a kiinduló helyzetig (suspension és oppozíció 

használatának kiemelése) 

Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 

Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyeinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan 

Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

Egyszerű támadások különböző térirányokba 

Támadások karejtéssel 

 

 

33..  DDIIAAGGOONNÁÁLLIISS--HHAALLAADDÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

folyamatos előrehaladás “siklás” gyakoroltatása oldalirányú lépésekkel tűzdelve (utóbbi lassabb 

tempóban, pl.: felezve) 

kis ugrások gyakoroltatása előre haladásos “sikló” lépésekkel összekötve 

láblengetések előkészítése és abból előre történő haladásra való rávezetés 

egyik lábról a másikra történő átugrások előkészítése, 2. félévben elsajátítása és gyakorlása 

 

Megjegyzés 

A 2. évben a megismert gyakorlatok lehet nehezebb zenei beosztásban gyakoroltatni. Néha 

gyakorlatokon belül is lehet lassabb illetve gyorsabb a tempó. A tanulók már nehezebb, kortárs zenékre 

is képesek táncolni, előadni és rövidebb etűdöket komponálni.  
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A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az adott évfolyam tananyagának ismerete 

a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

harmonikus, koordinált bemutatása 

a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, 

törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását 

(földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának 

meghatározott szabályait  

A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a 

gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika dinamikai 

és érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid koreográfia 

meggyőző előadására 

 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 

A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás 

elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 

 

A tanuló legyen képes 

Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az 

alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 

összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi 

változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Limón–technika 

Csoportban 30–40 perc  

 

A vizsga tartalma: 

A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással 
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végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos 

formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban történő bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A vizsga értékelésének szempontjai:  

A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 

megjelenési szintje  

A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 

A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek. 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
 

KKOONNTTAAKKTT--TTEECCHHNNIIKKAA  

A tananyag kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történt.  
 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az erőteljes, 

energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción alapul, 

valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös viszonyulásukon, úgymint a 

gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test 

megtanulja az izom többlet–feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret 

engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, 

esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A 

mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása az 

a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. 

Általános a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizáció eltér a többi 

tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálásának támogatása 

 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma technikai elemeit 

és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, megfigyelje a test reflexeinek 

működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs készség, az érintés nélkül és érintésen 

keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső 

mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló a különböző 

területekről jövő információk megszerzésével képes lesz testének tudatosabb használatára, az 

improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek megfigyelésére. A technikai elemek 

gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének 

leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára 

 

1. ÉV (TOVÁBBKÉPZŐ 7) 

(ALAPFOK 5) 

 
 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  
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- technikai elemek gyakorlása 

- társ súlyának megismerése 

- bizalom kiépítése társsal szemben 

- vezetett improvizációs gyakorlatok 

– A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű térérzékelésének, 

improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának és kreativitásának fejlesztése. 

– A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése. 

– A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása. 

– Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

– A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában. 

– Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő használatának 

kialakítása. 

– Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban megfelelő 

kiválasztásának fejlesztése. 

– Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának elsajátítása. 

– Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás ösztönzése, a 

figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való felkészülés vizsgálata. 

– Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése. 

  

11..  AALLAAPPTTEECCHHNNIIKKAA  

Egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban.  

kapcsolat a földdel, saját súly átadása 

gurulások egyszerű formái 

támaszok és mozgások támaszban 

dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel 

alappozíciók a társnak felület adásra 

földön társnak a testsúly egy részének átadása (fekvő, térdelő, álló pozíciókban) 

Mozgások különböző testrészek indításával 

A testközpont mint motor felfedezése 

A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken 

Tér, idő, dinamikai játékok 

 

22..  TTEESSTT  TTUUDDAATTOOSSSSÁÁGGII  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Partner grafika 

alapismeretek, információ átadása és vétele érintéssel 

az érintés minőségei 

nyak-, váll-, kar-, csípő-láb grafika a test általános ellazultsági állapotának megteremtésére 

Az elengedés és feszítés állapotai 

A különböző izomtónusok használata 

Aktív/passzív szerepek 

Információ adása és vétele érintéssel 

Ízületek izolálása végtagmozgatással 

Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága 

Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

 

33..  IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ  
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Vezetett formában, kötött feladattal párokban 

Fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel 

társ sétába vezetése érintéssel és irányváltások előidézése 

csukott szemes egyszerű társkövetéses gyakorlatok 

 

A talajon végzett gyakorlatok  

– Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, vállon át 

előre/hátra) 

– Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

– Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 

A partner munka 

– Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

– Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok 

– Vezető/követő szerep feladatok 

– Impulzusadással improvizációba vezetés 

 

A táncforma alaptechnikai elemei 

– Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

– Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; csoportban 

– Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben 

– Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben 

– Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás 

közben 

– Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben 

– A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak karok és a hát 

használatával) 

– Emelések: test központra 

– Statikus helyzetekben, földre vitellel 

– Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és támaszhelyzetekbe); párban – 

medence és válltámasszal, központra érkezések 

– Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással 

– Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások 

– Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

– Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

– Vezetett és szabad improvizációk 

– Egyéni, páros improvizációk 

– Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk 

– Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel 

– Strukturált improvizáció 

 

Az érzékeléses feladatok 

– Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

– Periférikus látás megfigyelése 

– Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

 

Csoportos játékok 

– Térjátékok 
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– Dinamikai játékok 

– Ügyességi játékok 

– Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal 

 

Visszajelzés és verbalitás 

– Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés 

– Óra végi megosztás 

– Párban vagy csoportban 

– A tanár vezetésével vagy anélkül 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra és 

földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, kreatívan használni a helyzetek 

adta lehetőségeket 

22..  ÉÉVV    ((TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  88))  

((AALLAAPPFFOOKK  66..))  

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

- tanult technikai elemek ismétlése, csiszolása, gyakorlása,  

– A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű térérzékelésnek, 

a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs készségnek, a verbális és nonverbális 

kommunikációnak a fejlesztése. 

– Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása. 

– Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való fenntartásának 

kialakítása. 

– A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása. 

–   A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. partner munka eddig tanult elemeinek gyakorlása 

 

–  Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés elsajátítása. 

– Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

– Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a dezorientáció 

használatának további fejlesztése.  

– szabad improvizatív feladatok bevezetése 

– Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése az adott 

pillanatnak megfelelően. 

– A döntési képesség fejlesztése. 

– Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső irányításának 

tudatosítása. 

– A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül. 

 

11..  AALLAAPPTTEECCHHNNIIKKAA  

Egyéni és párokban végezhető gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

gurulások különböző testrészek vezetésével vállon át, társsal egymásnak fekvésben felületadással 

támaszokban 

súlyadás 

egyensúlyi helyzetek felvétele 
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átgurulások (hason, oldalon, háton) 

a földnek átadott súly, mint a földből nyert energia felhasználása a következő mozdulathoz 

társ testfelületének használata gurulásra, gördülésre, csúszásra 

dőlések, séta, futások partnerrel végezve 

állásban, földön befejezve 
Mozgások különböző testrészek indításával 

Belső és külső tereket felfedező táncok 

A testközpont, mint motor használata 

A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

A testközpont és a periféria kapcsolata 

A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, közép és magas szinteken 

történő mozgások között 

Tér, idő, dinamikai játékok 

 

22..  TTEESSTT  TTUUDDAATTOOSSSSÁÁGGII  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Partner grafika 

az érintéssel finomabb érzékelés kialakítása 

nyak, váll-kar, csípő-láb grafika “rajzolása” mozgás közben 

ízületek izolálása végtag mozgással 

 Az előző év anyagának ismétlése 

Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 

 

33..  IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ  

Vezetett formában, kötött feladatokkal szabadon párokban, trió formában      

alap érintésekkel ismétlés 

társ mozgatása, táncba vitele, szerep váltásokkal történjen a tánc 

társ által alkotott felületek kihasználása (“tájkép” táncok), érintéssel és anélkül 

csukott szemes vezetéses és követéses feladatok  

 

A talajon végzett gyakorlatok 

– Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

– Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, improvizációba 

vezetése 

– Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

– Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 

Partner munka 

– Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

– Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

– Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

– Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

 

Technikai elemek 

– Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, ellenállással 

– Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra vitel nélkül és 

talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, emelésekbe, elkapásokba, 

improvizációval 
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– Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a társ követésével, 

földre vitellel, súlyadással befejezve 

– Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, 

haladás közben, csoportban, földre vitellel 

– Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás 

közben 

– Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás 

közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 

– A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület használatával, 

szintváltásokkal 

– Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből hátra vételek 

támaszba érkezéssel 

– Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz helyzetekbe, 

gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, központra érkezéssel, statikus 

és dinamikus helyzetekben 

– Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus helyzetben forgással 

– Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, asztal pozícióból 

földre kerülések kéztámaszon át 

– Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

 

Vezetett és szabad improvizációk 

– Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

– Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

– Strukturált improvizáció 

– Improvizáció képekkel 

– A tanár vezetésével vagy anélkül 

 

Érzékeléses feladatok 

– Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

– A periférikus látás használata 

– A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

– Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

 

Csoportos játékok 

– Térjátékok 

– Dinamikai játékok 

– Páros és csoportos szerepjátékok 

– Figyelemvezetéses játékok labdával 

 

Visszajelzés és verbalitás 

– Adott faladat vagy improvizáció után 

– Óra végén 

– Párban 

– Csoportban 

– Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok információtartalmát, a 
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tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális készenléti állapotot 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra és 

földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az érintésen keresztül 

kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha izomtónus 

használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és alkalmazni, 

döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc  

 

A vizsga tartalma: 

– A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos bemutatása 

tantermi körülmények között.  

– Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban. 

– 3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett bemutatása tantermi 

körülmények között. 

 

A vizsga értékelése 

– A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, mennyisége és 

minősége. 

– A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

3. ÉV (TOVÁBBKÉPZŐ 9) 

 

FFEELLAADDAATTOOKK  

alaptechnikai elemek elmélyítése, tudatos testhasználat 

a test készenléti állapotának megismerése 

a változó helyzetekre történő reagálás gyorsaságának fejlesztése 

a pillanat felismerése a döntések meghozatalánál 

teljes testsúly átvétele 

testre vételek földi-, közép- és álló helyzetekben 

vezetett gyakorlatok improvizációba vitele 

szabad megoldások 

társsal való kommunikáció kialakítása 
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emelések formáinak és alapjainak megtanulása 

 

11..  AALLAAPPTTEECCHHNNIIKKAA  

Egyéni és párokban végezhető gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

gurulások kombinálása, alkalmazása szabadon 

gurulások dőlésekből 

támaszokba testre vételek és elmozdulás a társ súlyával 

egyensúlyi helyzetek megtartása, mozgásba lévő testen 

gyors átmenetek a földi elemekből ugrásokba és fordítva 

emelés hátra, földön lábra (térd, talp), combra 

 

22..  TTEESSTT  TTUUDDAATTOOSSSSÁÁGGII  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Partner grafika és release feladatok 

ismétlések a finomabb és mélyebb érzékelésre 

törzs grafikák-mellkas, gerinc 

ízületek szabad mozgásai, végtag mozgatással, nyugalmi helyzetből a testre vonatkozó képekkel 

mozgás felfedezés a puha test használat segítésére 

 

33..  IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ  

Kötött formák, vezetett feladatok, szabad formák, megoldások, párokban (állandó, cserével), három fő 

együtt 

nem azonos testrészek kapcsolódása egymáshoz, (fej-kéz, láb-kéz, törzs-láb, törzs-fej, stb.) 

kapcsolódó felületek elgördülése egymáson 

kialakított szerepek folyamatos cseréje a tánc kinyitásához, vezetés és követés állandó váltakozása 

emelések használata tánc közben 

trió-forma, kettő mozgat egyet vagy hármas szerepfeladatok 

 

4. ÉV (TOVÁBBKÉPZŐ 10) 

 

FFEELLAADDAATTOOKK  

alaptechnikai elemek és a partnergyakorlatok tudatos alkalmazása tánc közben 

testismeret elmélyítése 

emelések gyakorlása, pontosabbá tétele 

a tánc történésének hangsúlya a formai megoldásokkal szemben 

a pillanatok gyors felismerése, a gyors reakció fejlesztése 

egyéni megoldások kialakítása adott feladatoknál 

összetett csoportos improvizációs feladatok gyakorlása 

testre ugrások és azok lendületének továbbvitele egy újabb mozgásba 

egyidőben több szempontra figyelni - gyakorlás és tánc közben 

ismerkedés kompozíciós páros feladatokkal 

 

11..  AALLAAPPTTEECCHHNNIIKKAA  

Egyénileg és párokban végzett feladatok 

gurulások variálása, egyikből a másikba való szabad átmenetek 

gurulások ugrásokba 

emelések vállra, hátra és a társ levitele a földre 

ugrások egymásra, elkapással és a súly továbbvitelével földre levitelekkel 

gurulás az álló helyzetben lévő társon 
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22..  TTEESSTT  TTUUDDAATTOOSSSSÁÁGGII  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Partner grafika és release feladatok 

az előző év anyaga, ismétlés 

nyugalomban vagy mozgásban lévő test egy pontjának-felületének érintése tenyérrel vagy fésülések 

mozgás felfedezések nyugalomból és mozgásból 

autentikus mozgás  (partner figyeli a csukott szemmel mozgó társat) 

 

33..  IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ  

Kötött és szabad formákban, páros és hármas csoportokban                      

az előző évek feladatainak ismétlése és továbbfejlesztésük a tánc során 

folyton változó felületek kapcsolata 

dőlés és emelés, váltakozó szerepekkel 

ugrások alkalmazása tánc közben, nem előre tervezett ugrás fogadásával 

csoportos improvizációk, amelyben szabadon alkalmazhatók a tanult kapcsolódási formák 

 

44..  KKOOMMPPOOZZÍÍCCIIÓÓ  ((NNAAGGYYBBAANN  FFÜÜGGGG  AA  TTAANNUULLÓÓKK  TTUUDDÁÁSSSSZZIINNTTJJÉÉTTŐŐLL))  

meghatározott egyéni mozgássor kiegészítése és végrehajtása partnerrel, érintéssel vagy anélkül (a 

párok egyénileg oldják meg, minden pár mást alkot) 

egyszerű szerkezetű érintéses, páros formák lerögzítése, súlyadás- és vétellel 

 

Megjegyzés 

A kontakt-tánc, a kontakt-improvizáció oktatása nagyon függ a tanár személyétől. Az órák folyamatát 

mindig befolyásolják, sőt meg is változtathatják a tanulók órán mutatott feladatmegoldásai. Az óra 

közben folyamatos a visszajelzés arról, hogy az eltervezett gyakorlat mennyire működik.  

Egy gyakorlat elvezethet egy másikhoz, amit előre nem lehetett volna kitalálni. A tanulók megoldásaiból 

lehet hogy egészen új feladat bontakozik ki, ami folytatása az előtte lévőnek, de nem feltétlenül az amit a 

tanár korábban eltervezett.  

Az a szabadság ami ezt a táncformát jellemzi, egyben az óratervezésnek is a sajátossága.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az adott évfolyam tananyagának ismerete 

gördülékeny és puha izomtónus és föld használat 

a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való hajlam 

harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival 

a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 
LÁBÁN–TECHNIKA 

 

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. 

Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus, adott 

tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő 

továbbfejlesztése, a tér– és az erőtan adott évi követelményeinek elsajátítása, tudatos használata és verbalizálása 
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A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet másolás alapú, melyben 

rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, improvizáció alapú, ahol a tér és erő princípiumok 

határozzák meg az improvizáció gyakorlatokat és vegyes típusú, amely a fent említett két forma elegye. 

Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra 

Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta megjelenik; passzív erő–

befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta megjelenik 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű megismerése és tudatosítása, kiegészítve, 

megerősítve a tanszak más évfolyamain megismert tánctechnikák megértését 

– A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket bővítése 

– Testtudat, ritmus/idő érzék 

– A mozgáslehetőség bővítése, az időben – mint mértékegységben – történő gondolkodás kialakítása 

– A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése 

 

Tananyag 

A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok: 

A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb–ből (könyök, térd) indított mozdulatok; bodyhalf: 

(testfél) – jobb–bal oldal, alsó–felső test tudatos, totális használata; diagonális kapcsolat tudatosítása; egyéb, a 

csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat felhasználása 

A tér középső szintjén végzett gyakorlatok: 

Izolációs gyakorlatok – lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: sarok–ülőcsont kapcsolat 

variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; felsőtest: fejtető, farkcsont kapcsolatának mozdulatokban 

való feltérképezése; felsőtest: hát–kézujjak kapcsolatának megtartása különböző kar és testhelyzetekben 

Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok felhasználásával 

A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése 

A tér felső szintjén végzett gyakorlatok: 

Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések 

Az idő, mint variációs elem: 

A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve szabálytalan beosztású is lehet 

Az improvizáció, mint módszer használata 

Mint egy–egy rögzített gyakorlatsor variációja 

Verbalitásfejlesztés: 

A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos megbeszélés során, írásosos 

formában 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási lehetőségeket, a ritmikai 

előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a különböző tempókat 

A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az izolált testrészek tudatos 

koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos visszaadására, metrum–tartásra 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem tudatosítása 

– A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése 

– A saját testen kívüli világ rendszerezése 

– Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális izomhasználat; koncentrációs készség 
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fejlesztése 

 

Tananyag 

A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint: 

6 egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra 

12 két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől mély, hátul magas, hátul 

mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós irányok jobb elöl magas, jobb elöl mély, bal elöl 

magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, jobb hátul mély, bal hátul magas, bal hátul mély 

A 27. irány a táncoló maga 

Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík 

Térben alkotott formák, egyénileg – kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például shapeflow segítségével 

Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban 

Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását jelöli 

Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes baloldalát jelöli 

A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet illetve alsó testet is jelölheti 

Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy–, a két– és 

háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a mozgásgömb fogalmát, az aktív és 

passzív erőhasználatot 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az oktaéderben és a kockában. Az 

izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett minőségű mozdulatok kivitelezése 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

((MMOODDEERRNN))  JJAAZZZZ--TTEECCHHNNIIKKAA  

(Matt Mattox-technika alapján) 

A tantárgy kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történik. 

 

A Modern  Jazz-technika tantárgy a Modern-Kortárs tánc tanszakon az Alapfok 2-6. évfolyamában 

tanult Jazz-technika tantárgy folytatása, az abban megtanult alapokra épül.  

 
Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos bővítése. 

– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések felismertetése által. 

– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika megismertetése és állandó 

fejlesztése. 

– A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása. 

– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése. 

– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 

 

1. ÉV (TOVÁBBKÉPZŐ 9) 

(TOVÁBBKÉPZŐ 7) 
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BBÁÁZZIISS  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális kihasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő speciális 

erősítő és nyújtó gyakorlatok 

paralelle - en de hors pozícióváltások (2x8 ütemre)  

fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdízület (plié-vel) 

bemelegítését szolgáló gyakorlat 

releve, talon, plié, majd rotáció a mellkasból paralelle csípőszéles és en de hors első pozíciókban 

(mindkét oldal 4x) 

ugyanez en de hors second pozíciókban 

 
Középgyakorlatok: 

demi plié, grand plié (en de hors 1. és 2. pozíciókba) paralelle 2. pozíciókban, mellkas és csípőtolás, 

egymással ellentétes irányban, végén egy grand plié és egy releve 
Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal és 

dinamikai váltásokkal kombinálva (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, utána IV. 

pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, por de bras-val, abból egyenes háttal törzsdöntés, előre 

paralelle 2. pozícióban, onnan feljön en de hors, 2. pozícióba vált, plié és tendu-val zár az első 

(en de hors) pozíció  

paralelle, csípő széles pozícióban, előre legördülés és hátnyújtásig előre sétálás, vállszélességű 

karpozícióban, ebben a pozícióban kontrakciós gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása) 
Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 

spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arche 

Balance és offbalance helyzetek 

a kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással, majd a release ugyanebben a 

sorrendben visszafelé; a gyakorlatot lehet releve kíséretével is végeztetni, úgy hogy a releve a 

kezdőmozdulat 

battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en de hors pozíciókban kettő nyújtott lábbal, kettő 

plié-vel, mindegyik irányban, ezt követően passé balance  

beiktatható tetszés szerinti nyújtógyakorlat 

fejizoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva, ezt követően súlypont áthelyezos 

haladás par terre gyakorlat 

rond de jambe par terre és an l’air gyakorlat: a gyakorlatot en de hors és paralelle pozíciókban is 

végeztethető, a gyakorlat végén developpe minden irányba 

vállizoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre-hátra, az év 2. felében ugyanaz 

tombe-vel mindhárom irányban, plié-vel, közben paralelle csípőszéles pozíciókban 

törzsdöntések és demi plié 

frappé: 1. félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs port de bras 

gyakorlattal egybekötve, sasszéval; a frappék után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, balra, 

csípőszéles paralelle pozícióban és demi pliében 
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mellkas izoláció: port de bras-val és tágítással egybekötve 

adagio: paralelle, 6. pozícióból indítva mellkas rotációval 

rand battement jeté en de hors pozícióban mindhárom irányban 

  

22..  KKÖÖZZÉÉPP  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

rond de jambe par terre haladva 4x en de hors, 4x en dedans 

tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, rotációval: először negyed 

fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd egy, ill. két tour-ral 

chaine gyakorlat: 4x szimpla paralelle lábbal, demi pliében jobbra-balra 

előző 3 gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással (haladás, testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás 

gyakorlatok) 

paralelle pozícióban-haladva-developpék minden irányban, ezt követően ugyanez grand battement 

jeté-vel 
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű alkalmazásával – 

ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, 

parallel és en dehors pozíciókban 

 

 

33..  KKIISS  AALLLLEEGGRRÓÓKK                                

sauték két lábon, paralelle és en de hors pozíciókban váltakozva 

egy lábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

paralelle és en de hors assemblék és sissonne formák kombinációi 
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

 

44..  DDIIAAGGOONNÁÁLLBBAA  HHAALLAADDÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket és kiegészül föld használattal 

az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a metodika tudatos 

használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár, ajánlott az 1. évben két hetente váltani a 

kombinációt 

 

55..  LLEEVVEEZZEETTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok 

 
Követelmények 
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A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, a 

forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra a 

különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces kombináció 

bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is 

 

22..  ÉÉVV  ((TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  1100))  

((TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  88))  

A 2. év gyakorlatai teljes mértékben ráépülnek, ill. továbbfejlesztik az előző év gyakorlatait 

 
8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos bővítése. 

– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések felismertetése által. 

– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika megismertetése és állandó 

fejlesztése. 

– A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása. 

– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése. 

– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 

 

11..  BBÁÁZZIISS  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  
Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 

kihasználásán van a hangsúly 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő speciális 

erősítő és nyújtó gyakorlatok 

paralelle - en de hors pozícióváltások (2x8 ütemre)  

fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdízület (plié-sen) 

bemelegítését szolgáló gyakorlat, széles paralell II. pozícióban, nyújtott háttal, elől kézzel a 

földön (súly nélküli) csípőízületből történő törzsfordítások 

releve, talon, plié, majd rotáció a mellkasból paralelle csípőszéles és en de hors első pozíciókban 

(mindkét oldal 4x), a releve és rotáció egyidőben történő együttes végzése 

ugyanez en de hors second pozíciókban 

boka, térd és csípőízületek melegítése - tendu battement elől, oldalt, hátul, double plié-vel 

demi plié, grand plié (en de hors 1. és 2. pozíciókba) paralelle 2. pozíciókban, mellkas és csípőtolás, 

egymással ellentétes irányban, végén egy grand plié és egy releve, a grand plié 4. ütem alatt 

történik, ebből törzsdöntés előre paralelle pozícióban, onnan vissza en de hors grand plié-ig és 

térdnyújtás 

tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, utána IV. pozícióban 7 

demi plié és egy grand plié, por de bras-val, abból egyenes háttal törzsdöntés, előre paralelle 2. 

pozícióban, onnan feljön en de hors, 2. pozícióba vált, plié és tendu-val zár az első (en de hors) 

pozíció - a teljes koordináció por de bras-val 

paralelle, csípő széles pozícióban, előre legördülés és hátnyújtásig előre sétálás, vállszélességű 

karpozícióban, ebben a pozícióban kontrakciós gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása) 

- a kontrakció 4. fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással, majd a release 

ugyanebben a sorrendben visszafelé; a gyakorlatot lehet releve kíséretével is végeztetni, úgy 

hogy a releve a kezdő mozdulat 
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battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en de hors pozíciókban - pointe-val, kettő nyújtott 

lábbal, kettő plié-vel, mindegyik irányban, ezt követően passé balance  

beiktatható tetszés szerinti nyújtógyakorlat 

fejizoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva, ezt követően súlypont áthelyezos 

haladás par terre gyakorlat az oldalirányú fej izolációk paralelle pozíciós battemente tendu-kel 

összekötve, a 3. törzsfordítás (twist) double-val, majd zárja nyújtott lábbal a paralelle VI. 

pozíciót, innen paralelle passé-en át előre developpe, súlylábon plié, abból oldalra demi rond en 

l’air, közben 90 fokos törzsdöntés előre, szabad láb 90 fokon, paralelle pozícióban, szabad láb 

lehelyez a földre, plié-ben zár a VI. pozíció és térdnyújtáson keresztül felgördül a gerincoszlop 

rond de jambe par terre és an l’air gyakorlat: a gyakorlatot en de hors és paralelle pozíciókban is 

végeztethető, a gyakorlat végén developpe minden irányba, rond de jambe par terre, paralelle 

pozícióban pas de bouree-vel 

vállizoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre-hátra, az év 2. felében ugyanaz 

tombe-vel mindhárom irányban, plié-vel, közben paralelle csípőszéles pozíciókban 

törzsdöntések és demi plié, a vállízület mozgásának összes lehetőségei és variációi, közben elől, 

ill. hátul croise pozícióban 

frappé: 1. félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs port de bras 

gyakorlattal egybekötve, sasszéval; a frappék után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, balra, 

csípőszéles paralelle pozícióban és demi pliében; és en de hors pozícióban is 

mellkas izoláció: port de bras-val és tágítással egybekötve 

adagio: paralelle, 6. pozícióból indítva mellkas rotációval 

grand battement jeté en de hors pozícióban mindhárom irányban, developpe-k, enveloppe-k, 

lábkivezetéses tágítások 

 

22..  KKÖÖZZÉÉPP  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

rond de jambe par terre haladva 4x en de hors, 4x en dedans, 45 fokos és 90 fokos en l’air 

tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, rotációval: dupla tourok 

jobbra-balra, a tourok developpe-val elől, oldalt és hátra érkezve, különböző tour kombinációk, 

en dendas tourok is       

chaine gyakorlat: egy számolásra kettő jobbra majd balra, lehet grand tourok-kal is kombinálni 

előző 3 gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással (haladás, testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás 

gyakorlatok) 

paralelle pozícióban-haladva-developpék minden irányban, ezt követően ugyanez grand battement 

jeté-vel, paralelle saute-val kezdve és kombinálva 
Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal) 

Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal) 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arch 

Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű alkalmazásával – 

ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 
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Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – as croisé 

Triple 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel 

és en dehors pozíciókban 

 

 

33..  KKIISS  AALLLLEEGGRRÓÓKK                                

sauték két lábon, paralelle és en de hors pozíciókban váltakozva 

egy lábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

paralelle és en de hors assemblék és sissonne formák kombinációi 
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

 

44..  DDIIAAGGOONNÁÁLLBBAA  HHAALLAADDÓÓ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket és kiegészül föld használattal és 

nagy ugrásokkal 

az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a metodika tudatos 

használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár, ajánlott az 2. évben  hetente váltani a 

kombinációt 

 

55..  LLEEVVEEZZEETTŐŐ  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légzőgyakorlatok 

 

Megjegyzés 

A Modern Jazz-technika tantárgy tananyaga épít az Alapfok 3-6. évfolyamán elsajátított Jazz-technika 

alapokra. A Modern Jazz-technika sokszínűséget sugall, amely magába foglalja a Klasszikus balett, a 

tradicionális jazz-tánc (pl.: amerikai feketék jazz-tánca, fehér-amerikai jazz-tánc irányzatok), valamint 

különböző modern tánctechnikák (pl.: Graham, Limón, Horton, Cunningham) egyes elemeit és azt a 

zenék sokrétűségén keresztül új formába önti.  

A tantárgy tanításához javasolt különböző stílusú és műfajú zenék használata.     

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 
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az adott évfolyam tananyagának ismerete 

a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód 

a zene és tánc összhangjának megteremtése 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, 

a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos 

tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése. 

– A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása. 

– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs 

készség fejlesztése. 

– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs készség 

fejlesztése. 

– A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás fejlesztése. 

– A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő 

speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák az előző 

évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Az ok–okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű 

alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva  

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 
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Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel és váltásokkal. 

Összetett forgás gyakorlatok kombinálva grand battement–nal vagy térben elmozduló rond de jambe 

lépéssel vagy ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben 

való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a 

különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése. 

– A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása. 

– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs 

készség fejlesztése. 

– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs készség 

fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, 

harmonikus mozgás kialakítása. 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 

kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő 

speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák az előző 

évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű 

alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 
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Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, 

folyamatos átkötésekkel és váltásokkal Összetett forgásgyakorlatok kombinálva grand battement–nal, 

vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus elemekkel 

kombinálva 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben 

való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a 

különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal  

A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a zene és a tánc 

összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, folyamatok, megállítások. A 

tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. 

Ismerje a technika táncosokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati 

összefüggéseket, valamint ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

 

A tanuló legyen képes  

A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges 

munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal tudja 

bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza. Legyen képes belső 
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motíváltságú, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. A technika sajátosságainak 

megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen képes 

felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja 

félelmeit, érzéseit, érzeteit 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek ismeretéről a 

tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 

A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, tombe, pas de 

bourré, chassé, pivot 

A testsúlyáthelyezések különböző formái 

Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

Forgások helyben és térben elmozdulva 

Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement tendu jeté, 

rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – használata a jazz–technika 

sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció bemutatása, melyek 

tartalmaznak rövid improvizációs részt is 

 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 

A művészi előadásmód 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

Kézi dob és dobverő 

 

IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ                    

A tantárgy kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történik. 
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Az Improvizáció tantárgy tananyaga az improvizációs eszköztárat, feladattárat tartalmazza. Az egyes 

területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen.                                                  

 

1-2. ÉV 

11..  FFOORRMMAA  ÉÉSS  TTÉÉRR                

FFOORRMMAA  (a testrészek viszonyai, mozgatása) 

Statikus pozíciók 

egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nemcsak 

végtagokkal) létrehozott “szobrok” 

két (vagy több) táncos statikus pozíciónak összerakása (szobor csoportok) síkban, térben 

párhuzamosság-keresztezés, szimmetria, aszimmetria, függőleges szintkülönbségek, síkeltolás, 

síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata 

Feladatok 

improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait 

improvizáció megállítása úgy, hogy “értelmes” kompozíció jöjjön létre 

Mozgások  

helyzetváltoztatás-helyváltoztatás 

egyes testrészek mozgatása, bábozás, lábszínház, hastánc 

több testrész mozgatása 

vezetés-fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal kívülről-belülről 

mozgás-nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 

Feladatok 

tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben 

tánc egyedül 2 rendszerben, váltakozva 

partnerrel egyszerre vagy ellentétesen 

két csoport mozog felváltva, pl.: nyújtott ill. íves testrészekkel 

3 mozgáskarakter váltogatása, pl.: 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoztatás 

a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes jel, vagy a partner karakterváltása 

  

TTÉÉRR    (a test és a környezet) 

Szubjektív tér     

(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

haladás előre-, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányába), rézsút, 

kombinációkban             

elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül, (pl.: tourok), tengely a testen kívül (pl.: 

chainé), vízszintes tengely (forgások), függőleges tengely (gurulások) 

Objektív tér      

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncos(ok), - viszonyítva) 

statikus kompozíciók: dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér                                                 

Mozgás a térben  

geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, körív, nyolcas, hármas, 

szabad formák rajzolása a térben 

szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 

csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja 

Feladatok         

csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján, a fenti formák térbeírása egyedül, csoportban                            

a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, oldalazva, hátra, háttal 
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előrehaladás, stb. 

csoport mozog a térben: pl.: változatlan a csoport belső rendje, változatlan a csoport külső alakja (pl.: 

arccal mindvégig a nézők felé forduló tagokból álló, kört formáló csoport, nagy köríven mozog a 

színpadon) 

gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának irányítása 

terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése: (ajtó, zongora...), a táncos 

pozíciója, (irány, magasság szint...), a haladás mikéntje, (futás, ugrálás, gurulás...) 

a nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását 

 

22..  IIDDŐŐ                            

Mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 

kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 

relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű, gyorsuló-lassuló, 

változó gyorsulású mozgások 

egyenletes, egyetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 

az alaplüktetés (tempó) 

a hangsúly (szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 9/4, ...) 

a periódus (ütem, sor, strófa; kisforma, nagyforma) 

ritmusalkotás, ritmuskövetés, harmonizálás, kontraszt és különbözőség 

testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 

Feladatok         

mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint, stop-os játék 

ritmusalkotás a mozgás keltette zajjal 

harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok 

a pár egyik tagja áll a másik mozog és fordítva 

az egyik csoport áll, a másik mozog és fordítva 

a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog; ugyanez csoporttal; ugyanez más ritmikai 

ellentétpárokkal 

cél a két fokozatú kontrasztok utána három, esetleg több fokozat megkülönböztetése 

33..  DDIINNAAMMIIKKAA                  

A test pozícióinak és mozgásainak 4 különböző dinamikai lehetősége van:  

vezetett 

mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás irányát 

lendített 

az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak 

tartott 

az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredményez) 

passzív 

külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet ill. testrészt, vagy nem jön létre 

mozgás 

 

Feladatok         

hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok 

egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása 

hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapódó lábak, karok, fáradt-friss 

mozgások) megfigyelése és utánzása; a megtapasztalt dinamika átvitele más semleges 

mozgásanyagra 

partner mozgása közben dinamikájának utánzása 
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dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, később az egyik összetevo 

megváltoztatása, pl.: vezetett mozgáshoz könnyű a folyamatosságot társítani, nehezebb pl. a 

szaggatottságot 

 

44..  AA  TTÁÁNNCCOOSS  PPSSZZIICCHHOOFFIIZZIIOOLLÓÓGGIIAAII  (testi-lelki) ÁÁLLLLAAPPOOTTAA  

Ha a táncos pusztán fizikai test lenne, a tér-idő-dinamika koordináta rendszer elégséges lenne jelenléte 

maradéktalan leírására. Az ember azonban test, tudat és lélek. A közeg amelyben él, legalább annyira 

szociális mint fizikai. A táncos, a közeg és kölcsönhatásai az improvizáció során jól átélhetoek.  

Feladatok         

autogén tréningből kiinduló relaxáció                                               

passzív mozgások átélése 

önmegfigyelés tánc helyzetekben 

spontán reakciók kivárása és megfigyelése 

a légzés, figyelemmel kísérése tánchelyzetekben 

az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, megfigyelése 

a társ érzékelésének megfigyelése 

vakon vezetve mozgás 

bizalmi játékok - vakos, egymást emeljük, támasztjuk 

 

55..  AAZZ  IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ  AALLAAPPEELLEEMMEEII::  TTÉÉMMAA  ÉÉSS  VVAARRIIÁÁCCIIÓÓ            

Téma (zenei értelemben) 

jellege: 

gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott táncnyelv logikájából 

következő mozgás 

születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében születő új téma 

alapegységei: 

időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevo testrész mozgások 

az “értelmes” egységek (részleges értéku) nyelvi hasonlatokkal: 

szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd, kórus 

súlyhelyzetek, “suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont és gravitáció ill. 

súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

variációs módszerek: 

ismétlés - változatlan formában                                    

elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent tükrözés, 

jobb-bal megfordítás 

ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel való összefüggésben 

(konstellációban) variálva 

kánon megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés) tömörítés, rövidítés, 

szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása 

összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy mozdulattal, majd egy 

újabbal (a, ab, abc, abcd...), ugyanez ketten, többen 

egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

 

improvizációs készségfejlesztő gyakorlatok 

spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása                 

nagyon gyors feladatok - nincs idő a tudatos szelekcióra 
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motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból 

spontán játékszabályok felismerése, megtartása 

 

Megjegyzés 

A tanár ne mozgásanyagot, mozgásstílust, modort tanítson, hanem kapcsolatteremtő eljárásokat, 

amelyeket a tanuló a saját mozgásvilágával tölt fel.  

Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen, ettől lesznek a megismert eljárások 

életszeruek, táncban felhasználhatóak.                   

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

az improvizáció tananyagának ismerete   

a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása 

a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 

KKOOMMPPOOZZÍÍCCIIÓÓ                        

A tantárgy kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történik. 

 

A tananyag egy része azonos az Improvizáció tantárgy anyagával, a különbség a feladatokban és azok 

megoldásában van.                                                                                

1-4. ÉV 

 

11..  AA  TTÁÁNNCCKKOOMMPPOOZZÍÍCCIIÓÓ  KKÖÖZZEEGGEE  

szereplők jellege, száma-karakter, fiú-lány arány, életkor, képzettség 

helyszín-a talaj, háttér, előtér, fények, a nézők elhelyezkedése 

akusztikus környezet-hanghatások, zene, a hangok megjelenésének helye 

a táncos megjelenés-ruha, cipő, haj, festés 

időtartam 

mozgásanyag 

kompozíciós elvek, eljárások 

szüzsé, koncepció - az inspirációs bázis, a kívánt hatás 

Feladatok 

Megadott feladatok, pl.: az alábbi szempontok szerint:  

a zene 

különleges formájú tér 

a táncosok száma 

a koreográfus nem táncolhat saját kompozíciójában 

a nézők felül, körben, stb. helyezkednek el 

a koreográfiának tartalmaznia kell bizonyos motívumokat 

egyetlen fényforrást lehet használni 

22..  AA  TTÁÁNNCCKKOOMMPPOOZZÍÍCCIIÓÓ  AALLAAPPEELLEEMMEEII::::  TTÉÉMMAA  ÉÉSS  VVAARRIIÁÁCCIIÓÓ  

Téma jellege: 

gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 
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táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott táncnyelv logikájából 

következő mozgás 

születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében születő új téma 

 

alapegységei: 

időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevo testrész mozgások 

az “értelmes” egységek (részleges értéku) nyelvi hasonlatokkal: 

szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd, kórus 

súlyhelyzetek, “suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont és gravitáció ill. 

súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

variációs módszerek: 

ismétlés - változatlan formában                                    

elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent tükrözés, 

jobb-bal megfordítás 

ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel való összefüggésben 

(konstellációban) variálva 

kánon megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés) tömörítés, rövidítés, 

szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása 

összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy mozdulattal, majd egy 

újabbal (a, ab, abc, abcd...), ugyanez ketten, többen 

egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

 

feladatok: 

összerakós játék egyedül, többen 

az improvizációt megfigyeli a “koreográfus” 2-4 onnan kiemelt elemből kompozíciót készít, a 

variációs eljárások egyikének felhasználásával, idegen témát, más eljárást nem alkalmazhat 

a “koreográfus” gesztikulálás, “előtáncolás” nélkül, csak szavakkal irányítja egy táncos, később a 

csoport mozgását (szókincs, terminológia, pontos belső kép, lényeglátásra nevelő gyakorlat) 

“krokizás 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készítése, 1. a kiindulópont, 2. az odavezető út és 

3. a véghelyzet pontos megjelölésével) 

mozgás terv rajzolása, majd végrehajtása: a tér nevezetes pontjainak jelölése (ajtó, zongora...), a 

táncos pozíciója (irány, magasság szint...), a haladás mikéntje (futás, ugrás, gurulás...). A nézők 

ellenőrzik a terv pontos megvalósítását 

rajz közérthető pálcika emberekkel (2-3, később 4-8 mozgásfázis rögzítésére), a rajz alapján 

mozognak a táncosok 

 

33..  FFOORRMMAA  ÉÉSS  TTÉÉRR                                                                                              

FFOORRMMAA  

(a testrészek viszonyai, mozgása) 

statikus pozíciók:  

egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nemcsak 

végtagokkal) létrehozott “szobrok” 

két (vagy több) táncos statikus pozíciónak összerakása (szobor csoportok) síkban, térben 

párhuzamosság-keresztezés, szimmetria, aszimmetria, függőleges szintkülönbségek, síkeltolás, 

síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata 

 

feladatok: 
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élo festmények, fotók, frízek, szoborcsoportok beállítása 

a létrejött kompozíció lebontása 

mozgások 

helyzetváltoztatás-helyváltoztatás 

egyes testrészek mozgatása, bábozás, lábszínház, hastánc 

több testrész mozgatása 

vezetés-fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal kívülről-belülről 

mozgás-nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 

feladatok:  

2-2, később több fázisból álló tréning készítése, kizárólag egyfajta rendszerű mozgásokból 

ugyanez két rendszer váltakozó használatával 

az egyik táncos mozgatása az egyik, a másik táncos mozgatása a másik rendszerben, a folyamat előre 

meghatározott pontján váltsanak 

két csoport mozgatása felváltva, pl.: az egyiket nyújtott, a másikat íves testrészekkel 

három mozgáskarakter váltogatása, pl.: 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoztatás 

 

TTÉÉRR    (a test és a környezet) 

Szubjektív tér     

(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

haladás előre-, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányába), rézsút, 

kombinációkban             

elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül, (pl.: tourok), tengely a testen kívül (pl.: 

chainé), vízszintes tengely (forgások), függőleges tengely (gurulások) 

 

Objektív tér      

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncos(ok), - viszonyítva) 

statikus kompozíciók: dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér                                                 

 

Mozgás a térben  

geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, körív, nyolcas, hármas, 

szabad formák rajzolása a térben 

szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 

csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja 

 

Feladatok 

a koreográfus csukott szemmel elképzel egyet a fenti lehetőséget közül, majd megvalósítja a képet, 

vagy a 8-16 ütemes sort 

alaprajz rajzolása és “lejárása” 

csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján 

egy táncossal, csoporttal, szólistával és csoporttal, két csoporttal a térbe “íratás” a fenti formákból 

a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, oldalazva, hátra; háttal 

előre haladás, stb. 

csoport mozog a térben: pl.: változatlan a csoport belső rendje; változatlan a csoport belső rendje; 

változatlan a csoport külső alakja (pl.: arccal egymás felé forduló tagokból álló, a nézők felé 

nyitott félkört formáló csoport nagy köríven mozog a színpadon) 

 

44..  IIDDŐŐ                                                                                                    

Mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 
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kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 

relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű, gyorsuló-lassuló, 

változó gyorsulású mozgások 

egyenletes, egyetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 

az alaplüktetés (tempó) 

a hangsúly (szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 9/4, ...) 

a periódus (ütem, sor, strófa; kisforma, nagyforma) 

ritmusalkotás, ritmuskövetés, harmonizálás, kontraszt és különbözőség 

testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 

 

Feladatok 

rövid szóló készítése táncosok részére, majd a szólók összeszerkesztése 

a motívumok lassítása és gyorsítása, a szólamok összeillesztése 

fenti gyakorlatok csoporttal, szólista + csoport, két csoport viszonylatában 

a kétfokozatú kontrasztok után három, esetleg több fokozat megkülönböztetése 

adott motívum variációja a zene szólamai szerint 

adott motívum tempójához zene keresése 

tánc csendben 

tánc metronómmal 

azonos alaplüktetésű de más beosztású (3,4,5,7 negyedes) mozgások egymás mellé illesztése, 

találkozási pontok megfigyelése 

független tempójú vagy nem metrikus sorok táncolása 

azonos mozgássor megtanulása más-más ütembeosztásban 

  

55..  DDIINNAAMMIIKKAA  

A test pozícióinak és mozgásainak 4 különböző dinamikai lehetősége van:  

 

vezetett 

mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás irányát 

lendített 

az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak 

tartott 

az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredményez) 

passzív 

külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet ill. testrészt, vagy nem jön létre 

mozgás 

 

Feladatok         

hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok 

jellemző dinamikájú  mozgások reprodukálása (tüsszentés, elesés, bóbiskolás, stb.) az adott dinamika 

átvitele más mozgásanyagra 

adott mozgásanyag más-más dinamikával való végeztetése                                                                                                                                           

adott dinamikájú mozgássor más-más tempóban való végeztetése 

 

66..  AA  TTÁÁNNCCOOSS  PPSSZZIICCHHOOLLÓÓGGIIAAII  ((TTEESSTTII--LLEELLKKII))  ÁÁLLLLAAPPOOTTAA  

 

a tér-idő-dinamika rendszerben egyértelmű pontossággal végrehajtott mozgás is megváltozik, ha azt 

a táncos más belső állapotban mutatja be, ill. másik táncos táncolja ugyanazt a motívumot  
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az adott feladathoz alkalmas személy kiválasztásához szükséges szempontok, folyamatok megtanulása 

- szereposztás  

 

Feladatok 

a koreográfus a táncosnak belső állapotára vonatkozó instrukciókat ad  

azonos koreográfiák más táncosokkal való eltáncoltatása, az eredmények összehasonlítása  

 

Megjegyzés 

A kompozíciós kurzus szorosan összefügg az improvizációs munkával. Az alapanyag, az eszközök 

nagyrészt azonosak. A két alkotói módszer sosem jelenik meg tisztán. A döntő különbség az alábbi 

párhuzamba állított kategóriák arányában rejlik:  

 

 

 

IIMMPPRROOVVIIZZÁÁCCIIÓÓ::            KKOOMMPPOOZZÍÍCCIIÓÓ::  

egyszeri      ismételhető 

 

a táncosok egyben koreográfusok   a koreográfus és táncos szerepe   

       elkülönül 

 

erőssége a spontenaitás természetessége  erőssége a tudatos dramaturgia 

 

kisebb egységek átfogására alkalmas   nagy ívu szerkezetekhez előnyös 

 

kis számú hatáselem variálható    össz-művészeti hatásokhoz előnyös 

 

kis létszámban (2-8) működik igazán jól  nagyobb csoportoknál is működik 

 

illékony      rögzített 

 

 

A kompozíció tantárgy keretében a tanulók tanulnak komponálni, azonban tanulságos és 

elkerülhetetlen, hogy a pedagógus is készítsen kompozíciót. A tanár segítse a “koreográfust”, de ne oldja 

meg helyette a felmerülő nehézségeket. Tanítsa meg, hogy koncentráljon a tiszta belső képre és a gyors, 

egyértelmű megfogalmazásokra.  

A kompozíciók elemzésekor ne csak a szándék vagy a hatás felől, hanem mindkettő összefüggésében 

elemezzük a munkákat.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

a kompozíció tantárgy tananyagának ismerete   

a forma-, a tér-, az idő-, a dinamika együttes, komplex alkalmazása 

 kreativitás, improvizációs készség, koreográfusi készség kibontása 
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IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 

Összevont tantárgyként 

 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra nem stílus, 

táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus 

adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő 

továbbfejlesztése 

Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának bővítését. A 

képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, tudatos alkalmazására 

A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve ezzel a már 

előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, tudatosabb kivitelezését 

A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak kompozíció 

elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve 

alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint megalapozza a lehetőségét annak, hogy a  

későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy koreográfus mellett vagy önállóan is 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kreativitásfejlesztés 

– Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló összekapcsolása 

–  Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti kapcsolat 

tudatosítása 

– Az érzelmek verbalizálásának elősegítése 

– Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése 

– A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő 

improvizációs feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

 

Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében 

Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése 

Kortárs alkotókkal való eszmecsere 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes legyen 

kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs folyamatokat 

létrehozni 

A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren alapuló – rövid 

mozgásetűdök alkotására 

 

10. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A tér, mint absztrakció felismerése  

– A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, képzőművészeti eszközök 

alkalmazása) 

– A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján) 

– A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva) 

– A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása 

– Az idő, mint absztrakció felismerése 

– Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi struktúrák) 

– Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time) 

– Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 

 

Tananyag 

A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Alkotói rendszerek ismertetése 

Alkotói rendszerek másolása 

Új alkotói rendszerek létrehozása 

Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása 

érdekében. 

Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és pozitív kritikák) 

megtapasztalása érdekében 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek szerkesztési 

modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait 

A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a régi 

modelleket új kontextusba helyezni 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 

érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag 

megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 

műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi mozgás 

nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz táncmesterek, a balett 

gyökerei 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

Noverre és a cselekményes balett 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) koreográfusai, (Jules 

Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve önálló 

gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 

műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

 

Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev–balett 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

 

Követelmények  
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A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi 

táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az országos 

rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, tudását a 

kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

30–40 perces írásbeli 

5–8 perces egyéni beszélgetés 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését 

valamint a problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a 

vizsga elnöke hagy jóvá 
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Szóbeli vizsga 

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 

A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a 

vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 

Televízió 

Magnetofon 

Diavetítő 

CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 

  

VVII..  AA  TTAANNSSZZAAKK  TTÁÁRRGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  

 

Tárgyi feltételek:  

balett terem (a csoport létszámának megfelelően, min. 60 m2) 

öltöző, zuhany 

balett rudak 

tükör a terem egyik falán 

balett szőnyeg 

zongora 

magnetofon 

erősítő + hangfalak 

CD-lejátszó 

videomagnó 

televízió 

videokamera 

audiokazetták 

CD-lemezek 

videokazetták 

jelmezek, dresszek, fellépő ruhák 

reflektorok 

 

IIII..  MMOODDEERRNN--KKOORRTTÁÁRRSSTTÁÁNNCC  

 

A MODERN(-KORTÁRSTÁNC) TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A MODERN TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
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1. A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz-technika 35–40 perc 

 

2. A vizsga tartalma 
 

A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a 

tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.  

 

Jazz-technika 
Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 

– fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 

– mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban,  

– törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból,  

– alulról indított testhullámok – body roll, 

– fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 

– release – contraction használata, törzsfordításban, 

– karnyújtások törzsdöntésben, contraction – release végzésével. 

Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok – Giordano tréning 

– homorítás – contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 

– ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással,  

– törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 

– törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 

Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 

 

3. A vizsga értékelése 
 

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
– a bemutatott tananyag pontos ismerete, 

– a gyakorlatok technikai biztonsága,  

– a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 

– a kontrakció és a release tudatos használata. 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 10 perc 

  

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

– Graham-technika, vagy  
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– Limón-technika, vagy  

– Kontakt-technika, vagy  

– Modern jazz-technika 35–40 perc 

 

2. A vizsga tartalma 
 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 
 

Tánctörténet 
– a köznapi és művészi mozgás,  

– a tánc és a társművészetek,  

– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

– a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),  

– a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 

– a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

– romantikus balettek,  

– klasszikus balettek,  

– modern tánc, 

– folklórizmus, 

– jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma  
 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a 

tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

 

A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

 

Graham-technika  
Talajon végzett gyakorlatok  

– bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző testhelyzetekben. 

Álló középgyakorlatok  

– brushes, weight shift, suspension – testsúlyáthelyezések, plié, contraction – release alkalmazásával. 

Diagonális – haladó gyakorlatok 

– walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip – ugrások haladva. 

A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 

Limón-technika  
Talajgyakorlatok fekvő helyzetben  

– a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző fázisainak összekötése 

folyamatos mozgással. 

Talajgyakorlatok ülő helyzetben 

– a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a gerinc szakaszainak 

mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal.  

Álló középgyakorlatok  

– átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié – relevével, lendülések, suspension és 

oppozició kiemelése. 

Diagonális – haladó gyakorlatok: 
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– folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra történő átugrások 

alkalmazásával. 

 
Modern jazz-technika  
Bázisgyakorlatok  

– paralel – en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, plié, batement tendu, 

kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté,  

fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll izoláció, frappé, 

adagio, grand battement jeté.  

Középgyakorlatok  

– rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand battement jeté. 

Kis allegrok  

– sauté paralel – en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 

Diagonálban haladó gyakorlatok : 

– földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 

Rövid kombináció a tanult anyagból. 

 

Kontakt-technika  
Alaptechnika  

– egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

– gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a földre,  

– ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 

Test tudatossági gyakorlatok  

– partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 

Térben haladó gyakorlatok  

– ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 

 

3. A vizsga értékelése  
 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

– a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

– kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

 

3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:  
– a tanult tananyag pontos bemutatása, 

– a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága.  

 

Graham-technikában:  
– a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 

– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása.  

 

Limón-technikában:  
– harmonikus, koordinált bemutatás,  

– a stílusnak megfelelő előadásmód,  

– a technika dinamikai változásainak bemutatása.  
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Jazz-technikában:  
– harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,  

– a zene és a tánc összhangjának megteremtése.  

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 

kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény 

állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

Limón–technika 

Művészeti záróvizsga 

Jazz–technika 

Tánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az 

országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 

tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga 

tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 

 

1.A VIZSGA RÉSZEI 
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A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

 TÁNCTÖRTÉNET 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

 MODERN-KORTÁRSTÁNC 9 perc   

 

2. A VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli vizsga tartalma:  

A vizsga anyaga a 6 év tánctörténetei anyagának kivonatából a helyi  tanterv alapján a szaktanár által 

összeállított témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról.  

 

A gyakorlati vizsga tartalma:  

A 6 év anyagából és a helyi pedagógiai programban szereplő esztétikus testképzés, jazz-technika, kreatív 

gyermektánc, kortárstánc tantárgyak tananyagából összeállított tánc folyamatokból kettőt a vizsgáztató, 

egyet a vizsgázó választ. A gyakorlatok csoportosan kerülnek előadásra.  

 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználati formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- tánc-és társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók ismerete. 

 

A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai:  

- adott évfolyamok tananyagának ismerete, 

- kapcsolatteremtés kreativitása és technikái,  

- a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használata, 

- kreativitás, improvizációs készség kibontakozása,  

- tanult mozgásformák tudatos, plasztikus végrehajtása, 

- mozgás és zene összhangja.  

 

A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés feltétele:  

A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.  

 

MODERN-KORTÁRS TANSZAK 

SZÓBELI VIZSGA 

 

1. SZÓBELI VIZSGA: TÁNCTÖRTÉNET  

  1.)  Sorolj fel legalább 5 jeles koreográfust! 

  2.) Sorold fel a tánctörténeti alapfogalmakat! 

  3.) Mi a motivika? 

  4.) Mi a pantomim? 

  5.) Mi a táncrajz? 

  6.) Sorolj fel jelentős hazai együtteseket, alkotókat, táncosokat! 

  7.) Jellemezd a közönséges mozgást! 

  8.) Jellemezd a művészi mozgást! 
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  9.) Hasonlítsd össze a közönséges és művészi mozgást! 

10.) Sorold fel a művészi mozgás kifejező formáit! 

11.) Ismertesd részletesen az általad választott művészi mozgást! 

 

II. GYAKORLATI VIZSGA 

- esztétikus testképzés, 

- jazz-technika, 

- kreatív gyermektánc,  

- kortárstánc 

 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A VIZSGA RÉSZEI 

A vizsga szóbeli és gyakorlati részből áll.  

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

 TÁNCTÖRTÉNET 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:  

 MODERN-KORTÁRSTÁNC 15 perc 

 

2. A VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli vizsga tartalma 

 TÁNCTÖRTÉNET 

 

- köznapi és művészi mozgás, 

- tánc és társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai: a tánc társadalmi szerepének változásai, 

- tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

- a tánc és a szórakozás (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 

- színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, pályájának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 

jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma:  

A hat év alapfok és 4 év továbbképző anyagából és a helyi pedagógiai programban szereplő esztétikus 

testképzés, jazz-technika, Graham-technika, Limón-technika, kontakt-technika, modern jazz-technika, 

kreatív gyermektánc, kortárstánc tantárgyak tananyagából összeállított folyamatokból kettőt a vizsgázó, 

kettőt a vizsgáztató választ. A végrehajtás a tánctípustól függően egyénileg vagy csoportosan történik.  

 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai:  

- a tánc művészi és közhasználati formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- tánc-és társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók ismerete. 
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4. A GYAKORLATI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

- tanult táncok pontos, stílusos bemutatása, 

- zenével való összhang, 

- színpadi megjelenés, viselkedés, 

- technikai biztonság, 

- harmonikus, koordinált, esztétikus bemutatás. 

 

5. A SZAKMAI VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTELEI 

A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.  

 

MODERN-KORTÁRSTÁNC TANSZAK 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

1. SZÓBELI VIZSGA: TÁNCTÖRTÉNET 

 

2. A VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli vizsga tartalma:  

A vizsga anyaga a 6 év tánctörténetei anyagának kivonatából a helyi  tanterv alapján a szaktanár által 

összeállított témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról.  

 

Tánctörténeti témakörök: 

- A tánctörténet alapfogalmai.  

- Művészi mozgás kifejező formái.  

- Táncművészet műfajai.  

- A közönséges és a művészi mozgás közti különbség.  

 

2. GYAKORLATI VIZSGA 

A tanult anyagokból feladatsorok előadása, egyénileg kis csoportokban, figyelembe véve az improvizáció 

és kompozíciós készségek kialakulásának meglétét.  

 

- esztétikus testképzés, 

- jazz-technika, 

- Graham-technika, 

- Limón-technika, 

- Kontakt-technika, 

- Modern jazz-technika, 

- Kortárstánc 

 

A MODERN TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

1. A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz-technika 35–40 perc 

 

2. A vizsga tartalma 
 

A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a 

tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.  

 

Jazz-technika 
Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 

– fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 

– mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban,  

– törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból,  

– alulról indított testhullámok – body roll, 

– fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 

– release – contraction használata, törzsfordításban, 

– karnyújtások törzsdöntésben, contraction – release végzésével. 

Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok – Giordano tréning 

– homorítás – contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 

– ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással,  

– törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 

– törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 

Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 

 

3. A vizsga értékelése 
 

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
– a bemutatott tananyag pontos ismerete, 

– a gyakorlatok technikai biztonsága,  

– a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 

– a kontrakció és a release tudatos használata. 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 10 perc 

  

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

– Graham-technika, vagy  

– Limón-technika, vagy  

– Kontakt-technika, vagy  

– Modern jazz-technika 35–40 perc 
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2. A vizsga tartalma 
 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 
 

Tánctörténet 
– a köznapi és művészi mozgás,  

– a tánc és a társművészetek,  

– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

– a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),  

– a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 

– a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

– romantikus balettek,  

– klasszikus balettek,  

– modern tánc, 

– folklórizmus, 

– jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma  
 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a 

tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

 

A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

 

Graham-technika  
Talajon végzett gyakorlatok  

– bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző testhelyzetekben. 

Álló középgyakorlatok  

– brushes, weight shift, suspension – testsúlyáthelyezések, plié, contraction – release alkalmazásával. 

Diagonális – haladó gyakorlatok 

– walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip – ugrások haladva. 

A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 

Limón-technika  
Talajgyakorlatok fekvő helyzetben  

– a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző fázisainak összekötése 

folyamatos mozgással. 

Talajgyakorlatok ülő helyzetben 

– a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a gerinc szakaszainak 

mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal.  

Álló középgyakorlatok  

– átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié – relevével, lendülések, suspension és 

oppozició kiemelése. 

Diagonális – haladó gyakorlatok: 

– folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra történő átugrások 

alkalmazásával. 

 
Modern jazz-technika  
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Bázisgyakorlatok  

– paralel – en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, plié, batement tendu, 

kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté,  

fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll izoláció, frappé, 

adagio, grand battement jeté.  

Középgyakorlatok  

– rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand battement jeté. 

Kis allegrok  

– sauté paralel – en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 

Diagonálban haladó gyakorlatok : 

– földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 

Rövid kombináció a tanult anyagból. 

 

Kontakt-technika  
Alaptechnika  

– egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

– gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a földre,  

– ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 

Test tudatossági gyakorlatok  

– partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 

Térben haladó gyakorlatok  

– ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 

 

3. A vizsga értékelése  
 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

– a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

– kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

 

3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:  
– a tanult tananyag pontos bemutatása, 

– a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága.  

 

Graham-technikában:  
– a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 

– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása.  

 

Limón-technikában:  
– harmonikus, koordinált bemutatás,  

– a stílusnak megfelelő előadásmód,  

– a technika dinamikai változásainak bemutatása.  

 

Jazz-technikában:  
– harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,  

– a zene és a tánc összhangjának megteremtése.  
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Kontakt-technikában.  
– gördülékeny, puha izomtónus,  

– helyes földhasználat,  

– a partnerrel való felelős együttműködés. 

 

 

 

II/3. Néptánc tanszak    
  

  

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok 

lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.  

 

A tanszak feladata 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat, 

 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

 a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

 a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a “nép” műveltségének sajátos helyét 

az egyetemes emberi kultúrában, 

 a táncművészi és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 a munkájuk tudatos kontrollálását, 

 a művészi előadásmód kivitelezését, 

 az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő 

rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 

 

Fejlessze a tanuló: 

 mozgáskultúráját, 

 fizikai állóképességét, 
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 ritmusérzékét, 

 hallását, 

 zenéhez való alkalmazkodását, 

 tér-, forma- és stílusérzékét, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentráló képességét, 

 ízlését, kritikai érzékét, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

 vizuális memóriáját, 

 a képzelőerejét. 

 

 

Ösztönözze a tanulót: 

 a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

 a rendszeres múzeumlátogatásra, 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

 az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások, 

játszóház, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok 

összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

 

 

Tudatosítsa a tanulóban: 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.  

 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét: 

 a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

 

 

Tegye nyitottá: 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt 

 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
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AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. 

A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú művészetoktatás 

tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely 

egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális 

szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A 

néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód-változás következett be, középpontba került a 

tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok 

újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, 

tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb 

szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az 

intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók 

a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, 

kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc 

oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a 

képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a 

kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai 

útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését 

 

A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 

 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági 

táncélet alkalmainak megismerése 

A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 
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megismerése 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 

Az önálló döntéshozatal képessége 

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 

A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 

 

Módszerkompetenciák 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A hatékony önálló tanulásra nevelés 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 
2.2.2.2. A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS AZOK ÓRASZÁMAI 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

A képzés ideje: maximum 12 év (2+6+4 évolyam) 

Évfolyamok száma:  12 

 

A TANSZAK TANTÁRGYAI 

 

 

Főtárgy: 
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Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet ( 7-8.  illetve a 9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet  

Népi ének  

Kinetográfia 
 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc  

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Szabadon választható tantárgyak:  

 A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya 

 

 

 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy – népi játék, 

néptánc 
2 2 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 

Kötelező tantárgy  

Folklórismeret 

Tánctörténet 

    1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően választható 

tantárgy 
  1 1     1 1 1 1 

Szabadon  választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 

második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 
 

  

2.2.2.3. A TANTÁRGYAK HELYE A TANSZAK PROGRAMJÁBAN    

  

A népi játék-néptánc a tanszak fő tantárgya, s az előkészítő - alapfok - továbbképző minden 

évfolyamán a legtöbb óraszámban foglalkoznak vele.  

Ez az összefoglaló elnevezés több részterületet foglal magába:  

 A tánctechnika, ami minden órát bevezet, a táncos izomzatának, ízületeinek 

bemelegítése mellett a technikai alapozást hivatott szolgálni. 

 A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása is a táncosok felkészülését segíti.  

 A népi játékok az előkészítő, és az alapfok 1-2. évfolyamán játszanak fontos szerepet. A 

gyerekek megismerik a magyar játékkincs legszebb változatait, s ezen keresztül 

megszeretik a népzenét és néptáncot.  

 A néptánc oktatása elkezdődik az előkészítőben, de az alapfok és a továbbképző 

évfolyamain teljesedik ki. Egyre több dialektus táncrendjeit ismerik meg a tanulók, s 

táncolják “anyanyelvként”.  

 A daltanulás szorosan összetartozik a tánccal, míg a koreográfiák a tanult eredeti 

anyagok összefoglalásai.  

 

A folklórismeret az alapfok 3-6. évfolyamán kötelező tantárgy. A 4 év alatt a tanulók 

megismerkednek a jeles napokkal, az emberélet fordulóival, a magyar nép hiedelemvilágával. A 

továbbképzőn szabadon választhatják ezt a tárgyat. Ekkor a népköltészetről és a magyar nép 

táji-történeti csoportjairól hallgathatnak előadást. A néptáncot tanuló gyerekek számára 

szükséges, hogy tudatosodjon bennük: művészeti területük egy komplex, elkülönülő részeiben is 

összefüggő kultúra része.  

 

A tánctörténettel a továbbképzőn találkoznak a tanulók. Ekkor az egyetemes és nemzeti 

tánctörténeti rétegekről, stílusjegyekről tanulnak. Így a táncművészet érto és élvezo 

befogadójává válnak.  

 

A kinetográfia tantárgy a továbbképző 9-10. évfolyamán a választható tárgyak (kötelező) között 

szerepel, de minden továbbképzős hallgatónak ajánlani tudjuk. Akik megtanulják a 

kinetográfiát, azok az írásos anyagot sokkal pontosabban, gyorsabban tudják elsajátítani, mint a 

szöveggel leírt folyamatokat. Emellett nagyon sok autentikus néptáncközlés csak kinetogramban 

történt, tehát szövegesen nem hozzáférhető.  

 

Szabadon választható tantárgy: a tanszak bármely tantárgyból választható. Célja, hogy a 
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tehetséges tanulóknak módot adjon a további fejlődésre.  

 
 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 Követelmények az előképző elvégzése után 

 

NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC 

A tanuló ismerjen:  

 legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot, ill. 10 népdalt.  

 

Legyen képes:  

 a játékhoz fűződő lépéseket szépen előadni, 

 egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4 * 2/4-es). 

 

KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  AAZZ  AALLAAPPFFOOKK  EELLVVÉÉGGZZÉÉSSEE  UUTTÁÁNN  

 

NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC 

A tanuló ismerje 

 a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 

 a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.:  

  dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 

  rábaközi dús, ill. körverbunk (fiúk), 

  szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 

  széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 

  lőrincrévi páros táncok, 

  sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 

  dél-alföldi páros ugrós és csárdás 

Legyen képes 

 a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

 legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat 

 

FOLKLÓRISMERET 

A tanuló ismerje 

 a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

 az egyes jeles napok időpontját, 

 a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

 a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

 a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 

 a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 

 a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklór-kiadványokat (könyv, lemez), és 

intézményeket (múzeumok, gyűjtemények) 

 

Legyen képes 

 felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 

 előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket 
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KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  AA  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  EELLVVÉÉGGZZÉÉSSEE  UUTTÁÁNN  

  

NÉPTÁNC 

A tanuló ismerje 

 a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 

 a tanult táncrendeket 

 

Legyen képes 

 a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

 legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat 

 

FOLKLÓRISMERET 

A tanuló ismerje 

 a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 

 a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 

 a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti 

momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit 

 

 

Legyen képes 

 rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos népi 

kultúrában, 

 megkülönböztetni a népi és “magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 

 felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 

 önálló véleménynyilvánításra a látott művekről 

 

 

KINETOGRÁFIA 

A tanuló ismerje 

 a mozdulatelemzés alaptényezőit,  

 a mozdulat és helyzet típusait 

 

Legyen képes 

 a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni és stílusosan előadni 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

A tanuló ismerje 

 az adott évfolyam tananyagát, 

 a táncművészet kimagasló alapműveit, 

 a nagy egyéniségek munkásságát, 

 az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat 

 

Legyen képes 

 elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

 a társművészetek iránti érdeklodésre, 

 a múlt és a jelen értékeinek befogadására 
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A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga: 

Néptánc 

Folklórismeret 

Művészeti záróvizsga: 

Néptánc 

Tánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban 

– helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni 

- A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

- Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

- Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 
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- Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely 

vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 
A művészeti alap – és záróvizsgák nyilvánossága: 

A szaktanár köteles a művészeti alapvizsga követelményét legkésőbb a kitűzött vizsgaidőpont előtt egy 

hónappal a növendékek tudomására hozni, ennek formái:  

- írásban, 

- szóban (pl.: tanórán lediktálva), 

- honlapon hozzáférés biztosítása 

 
A művészeti alap – és záróvizsgák bizonyos részei nyilvánosak. A nyilvánosság mibenlétének és 

tartalmának meghatározója a iskola mindenkori igazgatója aki döntését a szaktanárok javaslatai alapján 

hozza meg. 

 

 

1.A VIZSGA RÉSZEI 

A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

-Folklórismeret 10 perc, írásbeli: 30 perc, szóbeli 5 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

-Népi játék, népi ének, néptánc 10 perc 

                                  – előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított 

folyamat,  

                                         ill. koreográfia részletének előadása: csoportosan 5–10 perc 

                                  – improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), egyénenként, illetve 

párban,       összesen: 4 perc 

 
 

2.A VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli, vagy írásbeli vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga a 6 évfolyam anyagának kivonatából a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított 

folklórismereti témakörökből áll. Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak 

felidézését, alkalmazását, értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos 

értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz. A szóbeli vizsgán diákok egy tétel kihúzása után 

önállóan számolnak be tudásukról. 

Folklórismeret témakörök: 

   - Népszokások, bevezetés 

   - Jeles napok: 

Adventtől – vízkeresztig: Ádvent („Kisböjt”), Miklós és Luca nap, 

Karácsony, Betlehemezés, Regölés, Aprószentek, Szilveszter – Újév, 

Vízkereszt 

Vízkereszttől – Dömötör napig: Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Zöldfarsang, 
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Pünkösd, munkavégző ünnepek: aratás, szüret, 

 Pásztorok és cselédek évadzáró napjai: Szentmihály, Vendel, Dömötör 

nap, disznótor 

 

   - Az ember élet fordulói:  

születés, gyermekkor, legény- és leányélet, párválasztás, házasság, 

lakodalom, halál. 

– Munkavégző ünnepek, 
 

 
 A gyakorlati vizsga tartalma: 
 

Koreográfia: 
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított 

folyamat) csoportos bemutatása. 
 

Improvizáció: 
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból 

a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), illetve 

egyénenként párban. 

Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a 

dialektusból.   
 

A három táncdialektusból (1. nyugati vagy dunántúli, 2. középső vagy tiszai, 3. keleti 

vagy erdélyi dialektus) választott, s a helyi pedagógiai programban szereplő tánc-

rendekből kettő előadása kiscsoportban (maximum 3 pár), illetve a szólisztikus táncokat 

egyénenként.  

Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják. 

A tanult eredeti anyagot párban, illetve egyénenként improvizálják. 

Ismerniük kell még legalább két játékot, a tájegység táncrendjét, a benne található 

tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, s a legjellemzőbb viseletet alapfokon. 

 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE: 

Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga értékelésének szempontjai: 

 

Írásbeli vizsga: 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 

Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet 

a vizsga elnöke hagy jóvá. 

 

Szóbeli vizsga 
– A szokás elhelyezése az évkörben, 

– A szokástartalom ismerete (magyarázata), 

– Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

– A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 
- az egyes jeles napok időpontjának ismerete, 
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- a jeles napok magyarázó történetének ismerete, 

- a szokáshoz fűződő népdalok, rítusénekek, szokásszövegek helyes tolmácsolása. 

 

 

 A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a koreográfia ismerete, 

– a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 

– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

– partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása, párkapcsolat kialakítása, 

-  a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása, 

- technikai biztonság, 

- a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása, 

- táncos tartás, színpadi viselkedés, 

 

 

ALAPVIZSGA KÉRDÉSEK 

I.Szóbeli vizsga: folklorisztika 

Vizsgakérdések: 

 

  1.) Mi az ünnep? 

 Sorold fel, milyen naptári, gazdasági és emberi élet fordulóihoz kötődő ünnepeket ismersz! 

  2.) Miből állnak a naptári ünnepekhez kapcsolódó népszokások? 

 A naptári év bizonyos napjaihoz kötődő szokásokhoz milyen ősi elemek kötődtek? Mondj rá 

példát is. 

  3.) Boldogasszony havában milyen szokásokat ismersz? Ebből részletezd az Újévet. 

  4.) Böjtelő havában milyen híres emberre emlékezünk, s mi ennek a szokásnak a neve? Sorolj fel még 

néhány névhez kötődő időjárás jóslást! 

  5.) Mit tudsz a farsangról?  

  6.) Szent György hava miről kapta a nevét? Milyen szokás fűződik Szent György napjához? 

  7.) Mi a nagybőjt? Ismertesd a nagybőjt utolsó hetének jeles napjait. 

  8.) Mi a virágvasárnap és a fehérvasárnap közötti különbség? 

  9.) Mi jellemző a húsvét vasárnapra és hétfőre? 

10.) Pünkösd ünnepének időszaka, jellemző szokásai. 

11.) Szent Iván hava miről kapta a nevét, s milyen szokás fűződik hozzá? 

12.) Szent Jakab havában milyen gazdasági ünnepet tartanak? 

13.) Miről nevezetes Szent Mihály napja? 

14.) Milyen gazdasági ünnepeket tartanak ősszel? 

15.) Mi az advent? Mit tudsz Szent Miklós napjáról? 

16.) Mi a betlehemezés? 

17.) Ismertesd a karácsonyi ünnepekhez fűződő szokásokat! 

18.) Milyen szokás regölés, s milyen jellegzetes részekből áll. 

19.) Mire emlékezünk az aprószentek napján, s milyen szokás fűződik hozzá? 

20.) Ismertesd a lakodalmi rítusok rendjét! 

21.)  Mondj példát az egyházi és népi ünnepkörök kapcsolódási pontjára! 

 

II.Gyakorlati vizsga: 

A tanult eredeti anyagot párban, illetve egyénenként improvizálják. 
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 1.Sárközi táncok: párban 

 - ugrós 

 - lassú és friss csárdás stílusos előadása, 

 - karikázó (csak lányok együtt) 

  

A gyakorlathoz fűződő kérdések: 

 - hol fekszik Sárköz, mit tudsz erről a vidékről mondani, 

 - milyen jellegzetes hangszerek fordulnak elő itt, 

 - mi a jellemző a viseletükre? 

 - sorolj fel legalább 5 játékot erről a vidékről, 

 - énekelj el egy dalt erről a vidékről. 

 

 2.Szatmári táncok: 

 - verbunk, (egyéni előadás fiúknak) 

 - lassú és friss csárdás stílusos előadása, 

 

A gyakorlathoz fűződő kérdések: 

 - hol táncolják ezeket a táncokat, mit tudsz erről a vidékről mondani, 

 - milyen jellegzetes hangszerek fordulnak elő itt, 

 - mi a jellemző a viseletükre, 

 - sorolj fel legalább 5 játékot erről a vidékről, 

 - énekelj el egy dalt erről a vidékről. 

 

 3. Küküllőmenti táncok: 

 - verbunk, (csak fiúk) 

 -csárdás, 

 - szökő 

 

A  gyakorlathoz fűződő kérdések: 

 - hol táncolják ezeket a táncokat, mit tudsz erről a vidékről, illetve emberekről mondani, 

 - milyen jellegzetes hangszerek fordulnak elő itt, 

 - mi a jellemző a viseletükre, 

 - sorolj fel legalább 5 játékot erről a vidékről, 

 - énekelj el egy dalt erről a vidékről. 
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1.A VIZSGA RÉSZEI: 

A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

 -Folklórismeret 10 perc  

 - Tánctörténet  5–10 perc 

 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

  - Néptánc 15 perc 

– Improvizáció   8–10 perc 

 

 

2. A VIZSGA TARTALMA:  

Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga tartalma: 

- Tánctörténet 

  - a köznapi és művészi mozgás,  

  - a tánc és a társművészetek,  

 

Tánctörténet 
– a köznapi és művészi mozgás,  

– a tánc és a társművészetek,  

– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:  

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

– romantikus balettek,  

– klasszikus balettek,  

– modern tánc, 

– folklórizmus, 

– jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 

jellemzői, 

– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
 

Improvizáció: 
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. A 

tételsor legalább négy - öt táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon 

meghatározott táncrendet. . Az egyiket a vizsgázók, a másik kettőt a vizsgáztatók választják. 

 

A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 

felállást, a jellegzetes viseleteket. 
 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

Tánctörténet írásbeli, vagy szóbeli vizsga értékelésének szempontjai:   
 a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
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 a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

 tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

 a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

 kiemelkedő alkotók és művek ismerete.  

 színpadi viselkedés 

 

A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 

 a tanult táncok , táncrendek pontos, stílusos bemutatása, 

 technikai biztonság, 

 párkapcsolat kialakítása, 

 zenével való összhang, a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

 a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása, a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai 

ismeretek. 

 a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

 a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
 

 

 

 

 

 

 

NNÉÉPPII  JJÁÁTTÉÉKK  --  NNÉÉPPTTÁÁNNCC  

EEllőőkkééppzzőő  11--22  

 

Célunk, feladatunk: 

 Élményszerzés, játékra, táncra nevelés; 

 A tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése; 

 Egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra nevelés; 

 Kiemelt feladat hogy a gyermek nyitottá váljék a közösségi alkotó tevékenység és 

általában a művészetek iránt; 

 Fejleszteni az improvizációs készséget; 

 Ismerje meg a gyermek a hagyományos népi játékok minden típusát, altípusát és minél 

több játékot; 

 Megismertetni a gyermeket a magyar nyelvterület táncaival, hangszeres és vokális 

népzenéjével.  

 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. 

Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm 

megélése 

 

 

A tantárgy alakítsa ki a tanulókban: 

 A rendszeres mozgás (munka) természetes igényét; 
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 A megfelelő munka és színpadi fegyelmet; 

 Tudásának (munkájának) tudatos kontrollálását; 

 A színpadi előadásmód kivitelezését; 

 Az alapvető esztétikai érzéket; 

 A művészetek befogadására nyitott attitűdöt. 

 

Fejlesztési feladatok 

 Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása 

 Az ugrás és forgás technikai előkészítése 

 A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési      

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 

 A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

 A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

 A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Fejlessze a tanuló: 

 Mozgáskultúráját; 

 Fizikai állóképességét; 

 Ritmusérzékét; 

 Tér-, forma-és stílusérzékét; 

 Koncentráló képességét; 

 Ízlését, kritikai érzékét; 

 A társművészetek iránti érdeklődést 
 

Előképző 1-2. évfolyam 

NÉPI JÁTÉKOK 

 a.) énekes-táncos gyermekjáték 

 b.) népi sportjáték 

 

Megjegyzés 

A népi játékok alkalmazásánál figyelembe kell venni a gyerekek nemét, korát, érdeklodési körét, a 

helyet, ahol a játékot tanítjuk.  

 

CÉLJAINK A TANULT JÁTÉKOKKAL: 

 mozgáskészség javítása 

 közösségi érzés tudatos erősítése,  

 élményszerzés, játékra nevelés 

 

Fejlesztési feladatok:  

 A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

 Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 

 A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség 
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fejlesztése 

 A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális 

kommunikáció szinkronjának kialakítása 

 A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 

 
 

TANANYAG: 

 

 A játékműveltség felmérése 

 A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 

 Az alapvető mozdulattípusok 

 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

 Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

 Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 
 

 

  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOSS  NNÉÉPPII  JJÁÁTTÉÉKK  

A játék kiváló módszer, eszköz, sajátos tevékenységforma az emberi értékek megtanulására és 

megőrzésére. A népi játék határozott szereppel bír a hagyományos népi kultúrában.  

 

AA  NNÉÉPPII  JJÁÁTTÉÉKKOOKK  TTÍÍPPUUSSRREENNDD  SSZZEERRIINNTTII  CCSSOOPPOORRTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

 

I. Eszközös játékok 

 1. Tárgykészítő játékok 

  a.) A felnőttek életét utánozó játékok 

  b.) Figurák 

  c.) Díszek 

  d.) Járművek 

  e.) Fegyverek 

  f.) Hangszerek 

 2. Eszközös ügyességi játékok 

 3. Sportjellegű népi játékok 

 

II.  Mozgásos játékok 



 

 

 

147 

 1. Ölbeli gyermek játékai 

 2. Ügyességi és erőjátékok 

 3. Fogócskák 

 4. Vonulások 

 

III.  Szellemi játékok 

 1. Szellemi ügyességi játékok 

 2. Beugratások 

 3. Kitalálós játékok 

 4. Rejtő-kereső játékok 

 5. Tiltó játékok 

 

IV.  Párválasztó játékok 

 1. Párválasztó körjátékok 

 2. Leánykérő játékok 

 3. Párválasztó társasjátékok 

 

V.  Mondókák 

 1. Természetmondókák 

 2. Növénymondókák 

 3. Állatmondókák 

 4. Egyéb hangutánzó mondókák 

 5. Bölcsődalok 

 6. Csúfolók 

 7. Egyéb mondókák 

 

VI.  Kiolvasók, kisorolók 

A Pedagógiai Program nem tartalmaz minden típusból játékokat.  

Igyekeztem azokat kiválasztani, amelyek az oktatás során az oktató-nevelő munkában leginkább 

segítséget nyújtanak a tánctanításra való felkészülésben, az előkészületi munkában, folyamatban.  

A játékokat azonban nem csupán Dr. Lázár Katalin által kialakított típusrend szerint csoportosítottam, 

mivel az emberi mozgás alapjait mind felsorakoztatja népi játékok tömege, a néptánc tanítását meg kell 

hogy előzze a népi játékokkal való megismerkedés.  

Ennek megfelelően néptánc tanításunk módszertana is a játékok tanításából indul ki.  

A következőkben lássuk a mozgástípusok szerinti áttekintést. 

 

MOZDULATTÍPUSOK SZERINTI ÁTTEKINTÉS 

 

I.  Lépés 

 1. Sétáltatók 

 2. Körjátékok 

 3. Vonulós játékok 

 4. Kapuzós játékok 

 

II.  Ugrás 

 1. Páros lábon ugrások 

 2. Páros szökellők  

 3. Ugróiskolák 
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III.  Forgás 

 1. Egyedül forgás 

 2. Páros forgás 

 

IV.  Gesztus, mimika 

 1. Kartartás 

 2. Csalogatások 

 3. Mutogatások 

 4. Elhárító gesztusok 

 

V.  Testsúlyáthelyezés 

 1. Hintázás 

 2. “Páros gyakorlatok” 

 

 

VI.  Nemek szerinti elkülönülés 

 - párkapcsolat  - azonos nemű 

   - vegyes nemű 

 

A magyar játékkutatás elmúlt 200 éve alatt hatalmas anyag halmozódott fel, melynek nagy részét már 

publikált formában tarthatjuk kezünkben azonban még ma is vannak fehér foltok.  

Szinte minden módszertani kiadványban olvashatunk a “helyi anyag” jelentőségéről.  

 

“A hagyomány ápolásának helyesebb módja az, ha a tanulók szülőföldjének játék- és táncanyagát 

tanítjuk először.” (Tímár 1999.) 

 

Ez a mi esetünkben meglehetősen nehéz volt eddig. Ma azonban már lehetséges, hiszen kitartó 

keresgélésünk eredménye hogy ma már a Pápán és környékén élo gyermekek helyi játékokat 

tanulhassanak. A művészetoktatás terén - úgy gondolom - nem szabad megfeledkeznünk a nem népi 

játékokról, hiszen munkánk során segítségünkre lehetnek más népek játékai. A sportjátékok, a ma már 

elterjedt ún. drámajátékok, valamint sajátos formában alkalmaznunk kell - hangsúlyozom - minden 

egyes néptánc és népi játék órán a ritmikai és térgyakorlatokat.  

Jelen programban található lesz az imént felsoroltak mindegyike. A játékok tájegységenként is 

csoportosíthatók: somogyi, rábaközi, pápa-vidéki, bakonyi, kalocsai.  

         

Kiszámolók, kiolvasók 

- Egyen, ketten...  /Kiss Á. 26. o. 4. j./ Pápa 

- Egy, kettő a...   /Kiss Á. 27. o. 6. j./ Pápa 

- Egyedem, begyedem   /Kiss Á. 27. o. IV. 2./ Pápa 

- Egy, kettő, három...  /Kiss Á. 38. o. 7./ Pápa 

- Salamon, salamon...  /Kiss Á. 43. o. 13./ Pápa 

- Egyszer egy időben...  /Kiss Á. 43. o. 14./ Pápa 

- Lemegyek én...  /Kiss Á. 49. o. XXXIV.1.2./ Pápa 

- Elmentem én...  /Takácsi/ Pápa 

- Etyem, petyem...  /Bakonyi/ Zirc 

- Etyem, petyem...  /Bakonyi 60., 61. o./ Zirc 

- Ádám, Éva...   /Bakonyi 64. o./ Zirc 
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- Ekete, pekete...  /Bakonyi 65. o./ Borzavár 

- Egy kiasszony Pozonyba /Szapu M. 239.o./ Somogy  

 

Mondókák 

Állatmondókák 

- Fecskét látok...  /Kiss Á. 9.o.4.5.j./ Pápa 

- Csiga-biga...   /Kiss Á. 15. o. 11.j./ Pápa 

- Sót a nyúl fülibe...  /Kiss Á. 16. o. 1./ Pápa 

- Szállj, szállj...   /Kiss Á. 16. o. 1. j. 2., 3.j./ Pápa 

- Gólya, lepke, varjú...  /Szabó M. 215-222./ Somogy 

Más mondókák 

- Kele, kele fűzfa...  /Kiss Á. 19. o. 4., 5.j./ Pápa 

- Töröm, töröm...  /Kiss Á. 20. o. 1., 2./ Pápa 

- Esik eső...   /Kiss Á. 20. o. 1.j./22. o. 4. j./22. o. 7./ Pápa 

- Levél tépdeső   /Szapu M. 213. o./ Somogy 

- Nagyhívogató   /Szapu M. 210. o./ Somogy 

- Csúfolók   /Szapu M. 223. o./ Somogy 

 

Sportszerű népi játékok 

- Hajtsuk az öreget  /Bakonyi 100-103. o./ 

- Bigézés   /Szapu M. 53. o./ Somogy 

- Csülközés   /Szapu M. 58. o./ Somogy 

- Méta-félék   /Szapu M. 70. o./ Somogy 

 

Altató 

- Hájába, csicsíba...  /Bakonyi/ Sümegprága  

- Bölcsődalok   /Szapu M. 225. o./ Somogy 

 

Rejtő-kereső 

- Dugdosdi: Kakas Isten, Jó napot!   /Kiss Á. 303. 17.j./ Pápa 

- Megy a gyűrű     /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Töröm, töröm sóskát    /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Csen, csen gyűrű...    /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Megy a gyűrű...    /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Pározás dióval - babbal   /Szapu M. 202. o./ Somogy 

- Tűz, víz      /Szapu M. 202. o./ Somogy 

 

Tiltó 

- Farkasszem nézés    /Szapu M. 197. o./ Somogy 

- Ne nevess!     /Szapu M. 197. o./ Somogy 

- Sánta pipás     /Szapu M. 199. o./ Somogy 

 

Beugratások 

- Belehúzós     /Szapu M. 192. o./ Somogy 

- Kell körte     /Szapu M. 192. o./ Somogy 

 

Kitalálós 

- Amerikából jöttem...    /Szapu M. 195. o./ Somogy 
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- Seggrepacsi     /Szapu M. 195. o./ Somogy 

- Cicelle     /Szapu M. 196. o./ Somogy 

 

Szellemi, ügyességi játékok 

- Pipám, pipám, kis pipám   /Nemesszalóki gyűjtés/ Pápa 

- Húzd meg, ereszd meg   /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Hat híd a zabszalmába...   /Bakonyi 99. o./ Zirc 

- Nyelvtörők      /Szapu M. 189. o./ Somogy 

- Hosszú mondókák, láncversek   /Szapu M. 185. o./ Somogy 

 

Fogócskák 

- Cziczázás     /Kiss Á. 61. o. 8. j./ Pápa 

- Árokjáték     /Mihályházi gyűjtés/ Pápa 

- Lille, lille...     /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Cicázás     /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Sima fogó     /Szapu M. 118. o./ Somogy 

- Üsd a harmadikat!    /Szapu M. 120. o./ Somogy 

- Árokcica      /Szapu M. 122. o./ Somogy 

- Kinn a bárány...    /Szapu M. 128. o./ Somogy 

- Pecsenyeforgatás    /Szapu M. 128. o./ Somogy 

- Szoknyafogó     /Szapu M. 123. o./ Somogy 

 

Vonulások 

- S’ej pilinka...    /Kiss Á. 68-69. o. 8./ Pápa 

- Itthon vagy-e...   /Kiss Á. 217. o. 10.j/ Pápa 

- Lengyel László...   /Kiss Á. 234. o. 2. j./ Pápa 

- Kapu alatt haladni...   /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Gyűjj, átul...    /Bakonyi 72-73. o./ Gyulakeszi 

- Hejj piliga...    /Bakonyi 76. o./ Borzavár 

- Szállj elő zöld ág...   /Bakonyi 79. o./ Borzavár 

- Giberesdi, gübörösdi...  /Bakonyi 91. o./ Gézaházapuszta 

- Süssünk, süssünk...   /Szapu M. 130. o./ Somogy 

- Itthon vagy-e hidas ember...  /Szapu M. 143. o./ Somogy 

- Bújj, bújj bokrosi...   /Szapu M. 147. o./ Somogy 

 

Leánykérő játékok 

- Kerülöm, fordulom...   /Mihályházi gyűjtés/ Pápa 

- Kerülöm, fordulom...   /Nemesszalóki gyűjtés/ Pápa 

- Járom az új várnak...   /Bakonyi 74-75. o./ Borzavár 

- Adjon Isten...    /Bakonyi 930. o./ Csőszpuszta 

- Hol jársz, hová mész...  /Bakonyi 94. o./ Borzavár 

- Ó Erzsébet...    /Bakonyi 95. o./ 

- Járom az új várnak...   /Szapu M. 172. o./ Somogy 

- Ninive    /Szapu M. 178. o./ Somogy 

 

Párválasztó körjátékok 

- Szedem szép rózsáját...  /Kiss Á. 412. o. 2./ Pápa 

- Hajdináné rokona...   /Kupi gyűjtés/ Pápa 
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- Az én ludam elveszett...  /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Erdő mellett nem jó lakni...  /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Haj szénája, szénája...   /Takácsi gyűjtés/ Pápa 

- Kukodáné...    /Bakonyi 180. o./ Borzavár 

- Ispiláng, ispiláng...   /Bakonyi 182. o./ Zirc, Tündérmajor 

- Sánta lovam...    /Bakonyi 87. o./ Tés 

- Kis kacsa fürdik...   /Bakonyi 89. o./ Bakonyszentlászló 

- Tóba fürdik...    /Bakonyi 90. o./ Vörösberény 

- A koppányi hegyek alatt...  /Bakonyi 97. o./ Zirc 

- Elvesztettem zsebkendőmet... /Szapu M. 160. o./ Somogy 

- Haj szénázzunk sűrű pince...  /Szapu M. 156. o./ Somogy 

 

Eszközös ügyességi játékok 

- Göbecsezés (sokféle változat)  /Mihályházi gyűjtés/ Pápa 

- Itt a három...    /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Te etted meg a kását...  /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Csesztázás    /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Kacsázás    /Szapu M. 37. o./ Somogy 

- Szappanbuborék fújás   /Szapu M. 37. o./ Somogy 

- Ugrókötelezés   /Szapu M. 38. o./ Somogy 

- Abroncshajtás   /Szapu M. 37. o./ Somogy 

 

Eszközös játékok 

Tárgykészítő játékok   /Szapu M. 24. o./ Somogy 

 

Párválasztó társasjátékok 

- Fordulj bolha!    /Szapu M. 180. o./ Somogy 

- Megy a kosár...   /Szapu M. 180. o./ Somogy 

 

Ügyességi és erőjátékok 

- Király, király, adj katonát!  /Mihályházi gyűjtés/ Pápa 

- Ég a gyertya...   /Bakonyszentlászlói gyűjtés/ Pápa 

- Sudárvágózás    /Malomsoki gyűjtés/ Pápa 

- Kő, kő...    /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Lille, lille...    /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Ispiláng, ispiláng...   /Nyárádi gyűjtés/ Pápa 

- Ugróiskolák    /Nagyacsádi gyűjtés/ Pápa 

- Babot főztem...   /Bakonyi 70. o./ Ősi 

- Ég a gyertya...   /Bakonyi 71. o./ Bakonyszentlászló 

- Zöld paradicsom...   /Bakonyi 86. o./ Zirc 

- Bakugrás-bakfüttyözés  /Szapu M. 94. o./ Somogy 

- Guggolva ugrálás   /Szapu M. 96. o./ Somogy 

- Pecsenyeforgatás   /Szapu M. 96. o./ Somogy 

- Sótörés    /Szapu M. 97. o./ Somogy 

- Kenyeres játék   /Szapu M. 99. o./ Somogy 

- Kocsizás    /Szapu M. 102. o./ Somogy 

- Dombon törik...   /Szapu M. 105. o./ Somogy 

- Mit játszunk lányok...  /Szapu M. 106. o./ Somogy 
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- Túrós játék    /Szapu M. 113. o./ Somogy 

 

Ölbéli gyermek játékai 

- Ciróka, maróka...   /Bakonyi/ Ősi 

- Két ács...    /Bakonyi/ Bakonyoszlop 

- Csett Pápára...   /Bakonyi/ Ősi 

- Élek-e, halok-e...   /Bakonyi/ Bakonyszentkirály 

- Hintáztatók    /Szapu M. 87. o./ Somogy 

- Táncoltatók    /Szapu M. 90. o./ Somogy 

- Ököl ütögetok   /Szapu M. 83. o./ Somogy 

 

Irodalomjegyzék 

Dr. Takács Bernadett:    Gyermekjáték terápia 

Konta Ildikó-Zsolnai Anikó:   A szociális készségek játékos fejlesztés az    

     iskolában 

Pécsiné Ács Sarolta:    Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 

Szentgyörgyi Zoltán- 
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RITMUSGYAKORLATOK 

 

Ritmika: idő Dinamika: idő  Plasztika: tér használata 

 

Ritmusgyakorlatok 

Tímár Sándor gondolatát igazán találónak véltem:  

“A fejlett ritmusérzékű gyermek az élet minden helyzetében biztonságban van.” 

 

1.  Hangjegyérték gyakorlatok: negyed, nyolcad, fél értéku járás tapssal.  (alapfogalmak tisztázása, 

 gyakoroltatás). 

2.  Visszhang gyakorlatok. 

3.  Ritmuslánc: ritmus képletek továbbadása tapssal, dobogással. 

4.  Járás közben különböző ritmusképletek tapsolása, dobogása. 

5.  Többszólamú mozgások gyakoroltatása. 

 

Táncos fogalmak 

1. Irányok: előre, balra, hátra, jobbra és a rézsút irányok. 

2. Térformák (alakzatok): kör, félkör, sor, oszlop, fogasolt sorok. 

3. Páros viszonyok  

4. Pozíciók 

5. Táncjelírás, kinetográfia alapjai 

 

 

A.) EREDETI ÉNEKES-TÁNCOS GYERMEKJÁTÉKOK 

 altatók:   Csicsíja babája..., Beli beli, kucu beli 

 kiolvasók:  Mese, mese, mástka..., Kiugrott a gombóc..., Héja, héja lakatos... 

 szerepjátszók:   Lipem-lopom a szőlőt..., Festékes, A csengeri piacon... 

 fogócska:   Ha én cica..., Katica szállj el..., Tüzet viszek... 

 párválasztó:  Három csillag..., Hajlik a meggyfa..., Elvesztettem zsebkendőmet... 

 fogyó-gyarapodó: Járok egyedül..., Itt ül egy kis kosárban... 

 vonulós-kapuzó: Új a csizmám..., Mért küldött az..., 

 

 

 

B.) NÉPI SPORTJÁTÉKOK 

Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom, önzetlenség, gyors 

felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére 

 küzdő   Adj király katonát... 

 nemzetes    

 fogó   fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő..., 

 pásztorjátékok  csülközés, kanászozás 

 tréfás versengések bakugrás, sótörés 
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NÉPTÁNC ALAPLÉPÉSEK 

A játékhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes csárdás, szökellő, galopp, sarkazó, 

szökdelés páros lábon, stb. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő 

népviseletek, lábbelik 
 

 

 

 

 

 

 

AALLAAPPFFOOKK  11--66..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

11..  ÉÉVV 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok 

fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– A játék központi szerepének megtartása 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 

mozgáskoordináció fejlesztése 

– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 

előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése 

– Ugrós táncok előkészítése csoportos formában 
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– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 

– Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg) 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 

Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai 

elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia 

bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására 
 

 

 

 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika:  

  járás lábujjon, sarkon, külső- és belső láb élen, 

  futások különböző kartartással, lábemeléssel, 

  törzs-, kar- és fejgyakorlatok 

 speciális gyakorlatok: 

  helyes testtartás, 

  pozíciók fogalma (I.,II.) - pozíció váltások, 

  térdhajlítás (demi plié) 

  féltalpra emelkedés (relevé) 

  lábcsúsztatás (battement tendu) 

RITMIKA 

 hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél értéku járás tapssal, 

 visszhang gyakorlatok, 

 futótűz - ritmus továbbadása tapssal, dobogással 

 

TÁNCOS NYELV 

 irány fogalma: jobb-bal, előre-hátra, rézsút irányok, 

 alakzatok: kör, félkör, sor, oszlop, cikk-cakk 

    

JÁTÉK 

 különböző típusú játékok (párválasztó, párcserélő, fogyó-gyarapodó, vonulós, kapuzó, sportos) 

 kiolvasók 

 

NÉPTÁNC 
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 dél-dunántúli ugrós alapmotívumok:  

 cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek variációi, keresztező futó, vonulós - dudálós 

motívumok, 

 eszközös - ügyességi táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges,  

 dél-dunántúli karikázó motívumok 

 egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas höcögő, lengető-höcögő, variánsai, futó - 

tükörcsárdás 

DALTANULÁS 

 mezőföldi és dél-dunántúli dalok 

 

KOREOGRÁFIA 

 a tanult eredeti anyag és játékok alapján etűdök és gyakorlósorok összeállítása 

 

2. ÉV 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 

– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 

– A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 

–  Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a 

ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 

haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az 

összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

– A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag (csoportos, páros) 

– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag 

bevezetése (szóló) 

– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 
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Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 

hosszúfurulya 

Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a 

tánctípus főbb jellemzői 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét 

és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag 

újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre 
 

 

 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: 

  az eddig tanultak ismétlése, kombinációja, 

  újabb pozíció (V.), 

  térdhajlítás (grand plié), 

  lábkörzések a földön, 

  lábemelések (relevé lent), 

  karpozíciók (I., II., III.), 

  ugrások: két lábon parallel ugrások (saute), 

  + 1/4-et, 1/2-et fordulva jobbra-balra 

 

RITMIKA 

 egyenletes járás közben hosszabb ritmusképletek visszatapsolása, dobogása, 

 kétszólamú mozgás gyakoroltatása 

 

TÁNCOS NYELV 

 térirányok (1-8), 

 karakter (stílus) - hasonlóság, azonosság, különbözőség 

 

JÁTÉK 

 szerepjátszó és sportos játékok tanulása 

 

NÉPTÁNC 

 ugrós motívumok Rábaközből:  kopogó, sarkascifra, ugrócsapó és variánsai, terpeszcsapó 

 verbunk motívumok (Rábaköz): 
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 tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető-séta, pattintó csapó, hegyező 

 lányoknak somogyi karikázó: ingó, lépő, csárdás, keresztező, belépő, futó 

 

DALTANULÁS 

 rábaközi és somogyi dallamok 

 

KOREOGRÁFIA 

 a tanult anyagból 

3. ÉV 

 

 

Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak 

megfelelően 

– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a 

táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi 

identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 

haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok 

gyakorlatai, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése 

Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a tananyag 

bővítése 

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

– A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 



 

 

 

159 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 

funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és 

párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak 

földrajzi meghatározására 
 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: 

  az eddig tanultak kombinációja, 

  lábdobások (battement tendu jeté, grand battement jeté), 

  fejkapás technika, forgás 

RITMIKA 

 kontrás taps gyakorlása, 

 járás - futás változó tempójú zenére 

 

TÁNCOS NYELV 

 tempó: lassú, közepes, gyors (tánctípushoz kötve) 

 szimmetria - aszimmetria                                   

 

NÉPTÁNC 

 szatmári verbunk, lassú és friss csárdás: 

 különböző csárdások, cifra variációk, hegyezők, bokázók, kisharang, keresztező, 

 fonás előre-hátra, átvetos, lábfelhúzós (csizmaszár üto), páros forgó, kiforgató, ányoknak 

forgások, fiúknak csapások 

 hajlikázó: vonulósok, kapuzók, egyéni szatmári figurák 

 széki négyes és csárdás:  

  bekezdő, lépő, váltó, séta-cifra, kopogók, páros fogó 

 

 ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugrócsapó és variánsai, terpeszcsapó 

 verbunk motívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető-séta, pattintó csapó, 

hegyező 
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 lányoknak somogyi karikázó: ingó, lépő, csárdás, keresztező, belépő, futó 

 

DALTANULÁS 

 szatmári és széki dalok       

 

KOREOGRÁFIA 

 a tanult anyagból 

4. ÉV 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A körtáncok technikai előkészítése 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 

szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 

– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése 

– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 

–  Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) 

parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, 

éles ritmus 

Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 
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táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi 

háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, 

a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 
 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: 

  az eddig tanultak változatai, 

  ugró (assamblé, jeté) gyakorlatok,                           

  forgások diagonálban 

  

RITMIKA 

 nehezebb visszhang gyakorlatok 

 koordinációs gyakorlatok (mást tapsolnak és mást táncolnak) 

 

NÉPTÁNC 

 széki táncrend:                              

  négyes és csárdás ismétlése,                                                    

  lassú: szép páros összefogódzás, lassú lépő helyben,                                 

  fordulva, előre-hátra haladva         

  porka-hétlépés motívumok: ropogtató, páros forgás, 

  előre-hátra lépő, lány kiforgatása, csapás díszítés 

  fiúknak sűrű és ritka tempó: kopogó, csapások 

  lábkörzések, figurák 

 lányoknak: somogyi karikázó: 

  kapuzók, ingó, csárdás, lépő, rida, ridaváltó, belépő 

 Szatmári verbunk, csárdás és friss: ismétlés 

 

DALTANULÁS 

 széki lassú, négyes, csárdás dallamok (+ csujjogatások), 

 somogyi karikázó dalok 

 szatmári dalok 

 

KOREOGRÁFIA 

 a somogyi, szatmári és széki anyagból 

 

5. ÉV 
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Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– A táncrend fogalmának kialakítása 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 

szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése 

– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a periódus 

fogalma, a szinkópa ritmus 

Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 

Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 

táncalkalmak, táncos magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
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Követelmények: 

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a 

tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 
 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: 

  alapgyakorlatok (rúd és középgyakorlatok) 

  lábkörzések (demi rond, rond de jambe par terre),        

  forgások és ugrások diagonálban 

RITMIKA 

 hosszabb ritmusképletek memorizálása 

 nehezebb koordinációs gyakorlatok 

 régi és új stílusú zene felismerése  

 

NÉPTÁNC 

 Dél-alföldi páros ugrós, csárdás:                

 egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, hátravágó, kopogó,      

 légbokázó-cifra, futó-kirugós cifra, csapások, haladó bokázók, földcsapó, szökellő  

 dobogó, séta, séta-ugró, séta-lengető, páros forgó, forgóváltó (huppanós, ledobbantós,   

 bokázós), páros bokázó, oldalt dobbantós, kisharang, félfordulós (bedöntve is),   

 előre-hátra haladó 

 Sárközi csárdás és karikázók:  

 Küküllőmenti páros táncok:      

 páros forgás, forgás-váltó, kinyitás, kiforgatás, vezetés 

 

DALTANULÁS 

 Dél-alföldi, sárközi és küküllő- menti dalok 

 

KOREOGRÁFIA 

 Dél-alföldi ugrós és csárdás, sárköz anyagból 

 

6. ÉV 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és 

fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 
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– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése 

– A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és 

az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos 

magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a 

tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 

improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti 

vizsga követelményeinek teljesítésére 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint 

A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai 

ismeretek összefüggéseit 

A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 

A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 

A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 
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A színpadi törvényszerűségeket. 

A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 

 

A tanuló legyen képes 

Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos 

színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni 

használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

A megszerzett ismeretekről beszélni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, 

ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 

A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 

A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 

Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 
 

 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja 

RITMIKA 

 összetettebb koordinációs gyakorlatok (különböző láb-, kéz-, fejmozgás) 

 különböző tánctípus zenei anyagának felismerése a tanult táncrend alapján 

 

 

NÉPTÁNC 

 Sárközi táncrend: karikázó:  5/8-os lépő, csárdás, keresztező, rezgők, futó, jobbra-balra váltások, 
  ugrós: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók... 

  verbunk: cifra, keresztező, hátravágó, záró, váltó, hegyező, csizmaverő 

  csárdás: kettes csárdás, egylépés, cifra, lippentő, keresztező, bokázó, sarkazó, sergő, forgó, 

  mártogató, kopogók 

 Az eddig tanult tájegységek táncainak ismétlése, bővítése 

 

DALTANULÁS 

 Sárközi dalok: karikázó, ugrós, csárdás, továbbá az eddig tanult tájegységek. 

 

KOREOGRÁFIA 

 Sárközből, , továbbá az eddig tanult tájegységek táncai          

  

  

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc  

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

 

A vizsga tartalma 

Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, 

folyamat) csoportos bemutatása 

Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek 

tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) 

illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a 

két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból 

 

A vizsga értékelése 

– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 

– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és 

a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 
  

TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ    77--1100..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

 

7. év 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének 

tudatosítása 

– A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 

– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a 

táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a 

ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 

– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, 

dinamikai különbségeinek megvalósítása 

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag: 
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Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, 

térben való használata 

Táncgyakorlat: 

– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján 

– Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített legényesre és 

forgós–forgatós párosra építve 

– A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése 

– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, 

félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus 

lüktetés 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók 

Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a 

táncház szerepe, az adatközlők megismerése 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 
 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: 

   

NÉPTÁNC 

 Gyimesi táncok:  

  a.) Kárpát medencei:                                        

  féloláhos, verbunk, lassú és sebesmagyaros, lassú és sebes csárdás, kettős   

  jártatója és sirülője 

  b.) Balkáni táncréteg: 

  sima héjsza, korobjászka, kerekes, tiszti héjsza, békási ruszka,     

  hosszúhavasi, régi héjsza 

  c.) Közép-európai táncréteg: 

  háromsirülős, egytoppantós, háromtoppantós, hétlépés, porka 

 Somogyi táncrend:             

  karikázó és ugrós ismétlése, kiegészítése,                                                

  lassú és friss csárdás: kettes csárdás, bokázós csárdás, keresztező csárdás, rezgő   
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               mártogatós, csalogató 

 Széki táncrend ismétlés 

 

DALTANULÁS, KOREOGRÁFIA 

 a tanult anyagból 

 

 

8. ÉV 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ismeret elmélyítése, bővítése 

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 

– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, 

fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

– A táncszók ismerete és alkalmazása 

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 

A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési 

stílusok, hajnalozó dallamok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 
 

 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok 

 

NÉPTÁNC 

 Palóc táncok:  

  karikázó:  csárdás, bekezdő, bukós, sergő, váltó jobbra-balra                                                                                                                     

  verbunk:  lépő, fordulgató, bokázó, lengető, cifra, hegyező cifra, oldaltugró,  

    csapó, sarkazó 

  csárdás:  egylépés, lengető, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, bokázó,   

    mártogató 

 Székelyföldi táncok:      

  verbunk:  bokázó, ugró bokázó, kopogók, csapásolók, keresztező, terpesz   

   bokázó, koppantgató 

  forgatós:  összerázó, átvetos, összeugró, csizmaverő, kiforgató, csalogató,   

   forgó, tapsos, ugró bokázó 

  szöktetős:  cifrák, kopogók 

 Az eddig megismert tájegységek ismétlése 

 

DALTANULÁS, KOREOGRÁFIA 

 Palóc és székelyföldi anyagból 

9. ÉV 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ismeret elmélyítése, bővítése 

– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 

– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, 

fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 
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– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

– A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

– Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 

– A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, 

koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 
 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok 

 

NÉPTÁNC 

 Mezőségi vagy kalotaszegi táncok: 

 a.) mezőségi:  lassú cigánytánc, szászka (ritka csárdás), ritka szökős, sűrű csárdás,   
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   ritka magyar, sűrű magyar, korcsos, négyes                                                     

 b.) kalotaszegi:  legényes, csárdás,  

 

DALTANULÁS, KOREOGRÁFIA 

 Mezőségi, kalotaszegi vagy mindkettő 

 

 

10. ÉV 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése 

– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző évfolyamok 

ismeretanyagán keresztül 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 

– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag: 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a 

helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 

A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabályszerűségek 

alkalmazását a gyakorlatban 
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A tanult koreográfiákat 

 

A tanuló legyen képes 

A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális 

táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő 

magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos 

partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően 

A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására a 

mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai 

ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére 
 

 

 

TÁNCTECHNIKA 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok 

 

NÉPTÁNC 

 a tanult táncrendek ismétlése,  

 kiegészítő anyagként: német, délszláv, szlovák, román, cigány táncok 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

ELŐKÉPZŐ 

 félévi beszámoló:                                                                         

 a tanult játékok bemutatása,  

 népdalok eléneklése 

 év végi bemutató: 

 a tanult játékfűzés (kinetográfia bemutatása) 

 

ALAPFOK, TOVÁBBKÉPZŐ 

 félévi beszámoló:                                                                         

 gyakorlat: 

  a tanult anyag biztos ismerete, improvizálás 

 elmélet:  

  a tanult anyaghoz kapcsolódó elmélet 

  (pl.: táncrend, zenekari felállás...), 

  népdalok 

 év végi bemutató: 

  a tanult koreográfiák színpadi bemutatása 

  

A művészeti záróvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc, 8–10 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort 

– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál 

– Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend 

szerint kell a táncokat bemutatni 

– A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 

felállást, a jellegzetes viseleteket 

 

A vizsga értékelése 

– a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC 

 Néptánc elméleti munkák: 

 Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok. NPI 

 Pesovár - Lányi: A magyar nép táncművészete.  

 Eredeti játékgyűjtemények: 

 Bihari gyermekmondókák. Bukarest, 1982. 

 Gyermekjátékok Hézívgyörkön. Szentendre, 1980.  

 Kerényi György: Gyermekjáték dalok. Bp. 1957., 1975. 

 Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó 

 Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény. Bp. 1981. 

 Kör kör ki játszik. Nyíregyháza, 1982. 

 Magyar néprajz VI. Népzene - néptánc - népi játék. Akadémiai Kiadó, 1990. 
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 Magyar népzene tára I. Gyermekjátékok. Akadémiai Kiadó 

 Megy a gyűrű vándorútra 1-2. Bp. 1982. 

 Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 

 Az oktatást segítő anyagok:  

 Foltin Jolán - Tarján Katalin: Játék és tánc az óvodában. NSzH-MMI 

 Foltin - Karcagi - Neuwirth - Salamon: Játék és tánc az iskolában I-IV. o. 

 Kötetei: Motívumfűzések; Játékok, játékfűzések; Tanmenet. NSzH-MMI 

 Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék. Bp., 1990. 

 Forrai Katalin: Ének az óvodában. Bp., 1974. 1991. 

 Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok tanítása. MTF. 

Rövidítések:  

MMI: Magyar Művelődési Intézet 

MTF:  Magyar Táncművészeti Főiskola 

NSZH: Néptáncosok Szakmai Háza 

NPI: Népművelési Propaganda Iroda 

 

A NÉPTÁNCOSOK SZAKMAI HÁZ HANGZÓ- ÉS VIDEÓ ANYAGAI 

 kazetták: 

 Motívumfűzés hangzómelléklete, 

 Hangfelvételek néptáncoktatáshoz (Bácska, Délalföld, Dunántúl, Rábaköz, Mezőség,   

 szatmár, Szék, Székelyföld stb) 

 

 videokazetták, dvd-k 

 Motívumfűzések videómelléklete, 

 Játékfűzések videómelléklete 

 egyéb – a költségvetésben engedélyezett tanári munkát segítő tartalom 

 

 

 

KKÖÖZZÖÖSS  IISSMMEERREETT  

  

FFOOLLKKLLÓÓRRIISSMMEERREETT  

AALLAAPPFFOOKK  33--66..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

 

 

3. ÉVFOLYAM 

 

 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány 

ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány 

folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé 

a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő 

hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 

gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 

 
NÉPSZOKÁSOK, BEVEZETÉS 

Az egyes népszokások konkrét ismertetése előtt világossá kell tenni általában a néphagyomány ünnepi 
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rítusainak formai összetevőit, illetve történeti rétegeik eredetének forrásait. Ezek az alapok a 

továbbiakban folyamatosan alkalmazhatóak a konkrét ünnepi szokások magyarázatánál.  

A tanulók előtt világossá kell tenni, hogy egy-egy jeles napi rítus formailag a következő elemeket 

tartalmazza, azaz kellett tartalmaznia eredeti formájában:  

 rítuscselekmény, 

 mondott rítus (ének, mondóka, szerepszöveg) 

 rítusmagyarázat (eredetmonda, a szokás funkciójának, miértjének népi magyarázata) 

 

A magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó történelmi kultúrköröket:  

 a kereszténység előtti magyarság szokás- és hiedelemvilágának maradványai, 

 a görög-római antikvitás elemei, 

 a germán-kelta-szláv európai pogányság nyomai, 

 a zsidó-keresztény kultúrkör meghatározó és asszimiláló hatásai 

 

Játékos, érdeklődést felkeltő, szórakoztató formában való átadása, közismert példák felvonultatásával 

(húsvéti locsolás, tojásfestés, ajándékozás...)! 

 

A paraszti és ünnepi időpontjait befolyásoló, különböző történelmi időszámítási rendszerek:  

 holdév - napév (állandó és mozgó ünnepek), 

 évkezdő időpontok (ádvent, karácsony, újév, Szent György nap, stb.), 

 vigília-jelenség (a nap kezdetének változó felfogása), 

 ünnepi félév - gazdasági félév, 

 napfordulók, napéjegyenlőségek 

  

  

  

AA  TTÉÉLLII  NNAAPPFFOORRDDUULLÓÓ  ÜÜNNNNEEPPKKÖÖRREE  

((ÁÁDDVVEENNTTTTŐŐLL  VVÍÍZZKKEERREESSZZTTIIGG)) 

Ádvent (“Kisböjt”) 

  időbeli meghatározása, egyházi értelme, jelentősége, 

 a fonó szokásköre, szerepe a falu téli szokásaiban, 

 disznótor, 

 ádvent-kezdő névnapok, a hozzájuk kapcsolódó mágikus, jósló praktikák (András, Katalin, 

Borbála) 

 

Miklós nap (12.06.) 

 Miklós püspök legendája (ajándékozás), 

 fonóbeli alakoskodás,  

 

Luca nap (12.13.) 

 egykori évkezdés, napforduló, 

 Luca apokrif szent, 

 Luca női démon, kapcsolatos a fénnyel, a baromi termékenységével, 

 lucajárás, 

 kotyolás, 

 Luca széke, hiedelemmondák 

 

Karácsony (12.25-12.26.) 
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 Szenteste (vigília-kérdés), 

 a téli napforduló pogány ünnepe (Baldr-mítosz), 

 keleti misztérium-kultuszok (Mithrász) 

  

Betlehemezés 

 Jézus születésének dramatizált megjelenítése. Központ magja a pásztorjáték. (Betanulás, szerepek, 

bábtáncoltató forma) 

 

Regölés 

 fő időpontja István nap (vértanú) 

 jelmezek, szereplők, hangszerek, 

 a rítusének szövegének elemzése (szarvas-ének, párosító, jókívánság, koledálás), 

 földrajzi - történeti elterjedése, 

 ősvallási, ősköltészeti elemek 

 

Aprószentek (12.28.) 

 újszövetségi történet 

 korbácsolás, vesszőzés 

 legényavatás 

 

Szilveszter - Újév (Kiskarácsony) 

 évkezdo szokások: zajkeltés, pásztorjárás, köszöntők, aranyosvíz, 

 mágikus és jósló praktikák, 

 étkezési szokások, 

 a moldvai magyarok “hejgetése” 

Vízkereszt 

 újszövetségi történetei (a három napkeleti bölcs, Jézus megkeresztelése, kánai menyegző), 

 vízszentelés, krétaszentelés, házszentelés,  

 csillaghordás, csillagénak - a karácsonyi ünnepkör lezáró, a farsang kezdő időpontja 

 

JJEELLEESS  NNAAPPOOKK  

((VVÍÍZZKKEERREESSZZTTTTŐŐLL  DDÖÖMMÖÖTTÖÖRR  NNAAPPIIGG)) 

Ismétlés 

Az időszámítás kérdései, különös tekintettel a mozgó (luniszoláris) ünnepekre, melyek a télvégi, tavaszi 

ünnepkör meghatározó jeles napjai. Vízkereszt még szoláris (napév szerinti) állandó ünnep, de a másként 

húsvét-pünkösdinek is nevezett periódus többi meghatározó időpontja néhány kivételtől eltekintve már 

húsvét, jelenlegi naptárunk szerint változó dátumától függ.  

 

Húsvét előtt 40 nap a nagyböjt. Ennek kezdete és a vízkereszt közé eső időszak neve farsang a recens 

hagyomány szerint. Húsvét után 50 nappal van pünkösd (Pentekosztész - ötvenedik). Húsvét vasárnapja 

a tavaszi napéjegyenlőséget (03.21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra esik. Így március 22. és április 

25. között kap helyet. 

 

Farsang (01.06. - húshagyókedd) 

Eredeti értelme szerint a nagyböjt előtti utolsó este, éjszaka (Fasching, Carnavale). Ez a jeles idő a 

hagyományokban és köztudatban fokozatosan terjeszkedik. Elvesz két napot az eredetileg 42 napos, 6 

hetes böjtből. E két nap a farsanghétfő és húshagyókedd. Így terjed ki három napra a farsang lezáró 

periódusa, a “farsang farka”, mely eredetileg csak a vasárnapot jelentette (Szent László monda). 
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A farsang fogalmai a mai köztudatban visszafelé is kiterjed. Tulajdonképpen a vízkereszttől nagyböjtig 

tartó mulatozós időszakot jelenti. Ez az egyházi tilalmaktól és mezei munkáktól mentes időszak, 

melynek során a legkülönbözőbb helyszínek (fonó, lakodalom) alkalmat adnak a színjátékszerű, maszkos 

szórakoztatás és szórakozás számára. Húsvét korai, vagy késői ideje szerint beszélünk rövid, illetve 

hosszú farsangról. 

 a házasságkötések és az ezekhez kapcsolódó többnapos mulatságok legfőbb időszaka, 

 a pártában, illetve nőtlenül maradt házasulandó korban levők tréfás-komoly megszégyenítése a 

farsang végén (tuskóhúzás, lakodalomparódia, szűzgulyafordítás), 

 maszkos alakoskodások, alkalmaik (fonó, lakodalom), 

 maszkos felvonulások (téltemetés, farsangtemetés, “memento mori”), 

 bálszervezés, adománygyűjtés, táncalkalmak, 

 rétegmulatságok (asszonyfarsang, pásztorfarsang, házasok bálja), 

 a mohácsi sokacok busójárása (eredetmonda), 

 a hétfalusiak borica-tánca (európai moreszka hagyomány). 

 

A farsang szoláris jeles napjai: 

 02.02. Gyertyaszentelő (időjárás-jólás) 

 02.03. Szent Balázs püspök legendája, balázsolás, iskolástoborzás 

 

Nagyböjt (hamvazószerdától húsvétvasárnapig) 

 egyházi-vallási értelme, tilalmak, kötelességek, 

 böjti játékok, karikázó, a nagyböjt időszakán belüli szoláris ünnep: Gergely-járás (03.12.): iskola-

toborzó, adománygyűjtő szokás 

Virágvasárnap (húsvét előtt egy héttel) 

 újszövetségi történet (Jézus bevonulása Jeruzsálembe), 

 barkaszentelés, barkával kapcsolatos mágikus praktikák, 

 kiszehordás, villőzés, zöldág-járás 

 

Nagyhét 

 az újszövetségi passió-történet kivetítve a hét egyes napjaira, 

 általános lusztrációs, megtisztító rítusok 

 

Nagycsütörtök 

 “a harangok elmennek Rómába”, kereplés 

 Pilátusverés 

 

Nagypéntek 

 a legszigorúbb böjt, tüzek kioltása, 

 rituális mosakodás, szótalan víz, hollóvíz, féregűzés 

 

Nagyszombat 

 új tűz gyújtása, tűzszentelés 

 

Húsvét vasárnapja 

 hajnali Jézus-keresés, halottkultusz maradványai (halottetetés, kolduskalács...), 

 körmenet, határjárás, határkerülés, 

 ételszentelés, húsvéti asztal, étkezési szokások 
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Húsvéthétfő (vízbevezető”) 

 termékenységvarázsló locsolás, vesszőzés 

 tojásajándék, a tojás mitikus jelentősége, szimbolikája, a díszített tojás, (keddi viszontöntözés) 

 

Fehérvasárnap (mátkáló vasárnap) 

 a komatál küldés fő időpontja 

 a műrokonság (mátkaság, komaság) jelentősége a paraszti életben 

 

Zöldfarsang (hútvéttól pünkösdig) 

 játszó,  

 a fiatalok játékszokásai 

 

Pünkösd (Pentekosztész = ötvenedik) 

 újszövetségi értelme: Jézus mennybemenetele után a Szentlélek rászáll az apostolokra - tkp. az 

egyház létrejötte, 

 az ókortól dokumentálhatóan a természet megújulásának ünnepe (római Florália zsidó Sávuót), 

 a középkor óta ismert szokás a pünkösdi király és királyné jelképes házassága a termékenység 

serkentése végett (angliai Robin Hood ünnepek, olasz Maggio), 

 a magyar falvakban pünkösdi királyt választottak vagy jelöltek ki ügyességi és erővetélkedők 

győzteseiből, aki egy év tartalmára a legények kiváltságokkal rendelkező elöljárója lett, 

 helyenként szinte napjainkig szokás a pünkösdi kiskirályné körülhordozása vallási 

emlékünnepként, és a kender növekedését serkentő mágikus szertartásként, 

 Árpád házi Szent Erzsébet legendája, rózsacsoda, pünkösdi rózsa,  

 a májusfa táncmulatság rendezésével való “kitáncolása”, kidöntése az ünnepkör lezárásaként 

 

AA  HHÚÚSSVVÉÉTT--PPÜÜNNKKÖÖSSDDII  ÜÜNNNNEEPPKKOORR  SSZZOOLLÁÁRRIISS  ÜÜNNNNEEPPEEII  

 

Szent György nap (04.24.) 

 kezdő jellegű gonoszjáró nap, főként a marhatartással, tejhaszonnal kapcsolatos mágikus 

cselekmények ideje (első kihajtás, harmatszedés), 

 körmenetek, határjárások, 

 általában varázslásra, mágikus eszközök szerzésére, készítésére, gyógyfüvek gyűjtésére különösen 

alkalmas dátum, 

 az elásott kinccsel kapcsolatos hiedelmek kapcsolódnak hozzá,  

 időjósló 

 

Május elseje 

 az újjászületo természet ünnepe, a természetben tartott mulatságok, majálisok ideje, 

 falun zöld lombokkal díszítik a házakat,  

 fontos gonoszjáró nap, a boszorkánygyűlések jeles dátuma, 

 a legények szerelmi jelként májusfát állítanak kedvesük háza elé 

 

Szent Iván napja (06.24.) 

 jóllehet már a nagy munkák idejére esik, csillagászati jelentősége miatt kiemelkedő ünnep: a 

nyári napforduló, a legrövidebb éjszaka dátuma, 

 rokon népek ünnepei, szláv, germán párhuzamok (fehér éjszakák), 

 újszövetségi értelme szerint Keresztelő Szent János emlékünnepe (Világos Szent János) (az Iván 

névforma szláv kapcsolatra utal), 
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 tűzgyújtás, tűzugrás, tüzes kerekek gurítása, tűztutajok úsztatása (nap- és fényszimbolika, mágia), 

 a hosszú szentiváni ének (párosító jelleg, termékenység varázslás),  

 a tűzön füstölt gyógyfüvek, abban sütött gyümölcsök mágikus hatása, 

 gazdasági jeles nap: a gabona töve “megszakad”, tovább nem nő csak érik 

 

MMUUNNKKAAVVÉÉGGZZŐŐ  ÜÜNNNNEEPPEEKK  

 

Az egyes, különösen fontos paraszti munkafolyamatok lezárásának ünnepei 

 

Aratás 

 kezdés: Péter-Pál (06.29.), Sarlós Boldogasszony (07.02.) 

 aratókoszorú, felvonulás, aratóbál 

 

Szüret 

 kezdés, hegytörvények,                                     

 szüreti koszorú, szüreti bál (a neves borvidékeken különösen díszes külsőségek), 

 Tokaj-Hegyalja: Baksus, kapáscéh, kádártánc 

 

Leányvásárok (gesztenyeszüret) 

 az exogám közösségek házasságszerzési alkalmai (Baranya-Sárköz) 

PPÁÁSSZZTTOORROOKK  ÉÉSS  CCSSEELLÉÉDDEEKK  ÉÉVVAADDZZÁÁRRÓÓ  NNAAPPJJAAII  

 

Szentmihály nap (09.29.) 

 országosan a szezonra szerződött bérmunkások elszámolási és esetenként újrafogadási napja, 

 bálok,  

 időjóslás 

 

Vendel (10.20.) 

 főként a nyugati területek juhászainak ünnepe              

 

Dömötör (10.26.) 

 a keleti területeken “juhász újév”                        

 

Disznótor (András nap körül, ádventben) 

 családi, szűkebb körű mulatság,   

 nyársdugás 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén 

keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, 

közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag: 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése 
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Gyerekszületés, gyermekkor 

– Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

– Komatál hagyománya 

– Keresztelő 

– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

– Az anya avatása 

– Munkára nevelés, gyermekmunka 

 

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai: 

– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 

– A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 

– A tánc tanulása 

– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása) 

– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

 

Az évkör ünnepei gyermekszemmel: 

– Szent Miklós napja 

– Jézus születésének története 

– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

– Szent Balázs napja, Balázsjárás 

– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

– Pünkösdi királynéjárás 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles 

eseményeit, játék– és táncalkalmait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 

 

 

            4..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

AAZZ  EEMMBBEERRÉÉLLEETT  FFOORRDDUULLÓÓII  

((AAZZ  ÁÁTTMMEENNEETTEEKK  RRÍÍTTUUSSAAII))          

Születés                                 

 a születendő gyermek tulajdonságainak befolyásolására és megjóslására vonatkozó praktikák, 

babonák,  

 a terhes asszony státusza a családban és a falusi közösségben: előjogok és tabuk, 

 a születéssel kapcsolatos hagyományok, a bába alakja, az apa szerepe, 

 az újszülött családba fogadásának formái, 

 az anyával és az újszülöttel kapcsolatos védelmező mágiák a keresztelőig: Boldogasszony ágya 

(Boldogasszony pogány alakja), a váltott gyermekkel kapcsolatos hiedelmek, 

 paszita, komatál, 

 keresztelő (névadási szokások, keresztszülők szerepe), 
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 keresztelői mulatság 

 asszonyavatás 

 

Gyermekkor                              

 gyermekjátékok (táncoktatóval egyeztetve), 

 a paraszti gyermekkor tárgyi környezete, 

 munkára nevelés, a munkába állás fokozatai, 

 a gyermekmunka, mint szokásalkalom (libaőrzés stb...), 

 gyermekkiváltságok 

 

Legényélet, leányélet                   

 serdülők számára szervezett alkalmak, ahol elsajátítják a felnőtt fiatalság viselkedésmódját, 

belenőnek (serketánc, buhatbál, aprók tánca, gyermeklakodalom, gyermekfarsang), 

 a nem felavatott serdülők tilalmai, a tabuk megszegésének megtorlása, 

 legényavatás, leányavatás (legénycéh, banda, leányklasszis, kórus), 

 fiatalok együttes szórakozásának, megmutatkozásának többé-kevésbé szervezett alkalmai 

(táncalkalmak, játszó, kollektív munkaalkalmak, bizonyos jeles napok szokásai), 

 udvarlási szokások, szerelmi élet 

Párválasztás                               

 szokásjog, a párválasztás szempontjai, 

 endogámia, exogámia 

 

A házasság előkészítése                

 közvetítés,  

 leánynéző, háztűznéző, kéretés, 

 a házasságkötést megelőző jogi megállapodások, móring, hozomány, 

 kézfogó, eljegyzés, jegyajándékok, 

 próbaházasság 

 

A kereszténység előtti magyarság házassági szokásai 

 történeti források információi (krónikák, korabeli leírások), 

 a recens anyagban fellelhető utalások, 

 leányrablás, leányszöktetés, levirátus, asszonyvétel 

 

Lakodalom                                 

 a lakodalmi rítusok rendje,       

 lakodalmi tisztségviselők, szerepek (vőfélykönyvek), 

 lakodalmi táncok, alakoskodó, szórakoztató szokások, 

 hérész, hívatlanok, 

 táji eltérések (pl.: porkolás - mosdatás, menyasszonytánc, újasszonytánc) 

 

A házasok életmódja                      

 családformák, nagycsaládrendszer, 

 új státusz a falu társadalmában, jogok és tilalmak, 

 vadházasság, félrelépés, közösségi szankciók 

 

Halál                                     

 a hagyományos paraszti közösségben élo ember viszonya az elmúláshoz,  
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 a halálra való felkészülés, 

 a haldoklóval kapcsolatos szokások, 

 a halottal kapcsolatos szokások, hiedelmek, mágia, tilalmak, 

 a sirató, 

 a temetés, temetkezési szokások (kitérve a pogány magyarság temetkezési rítusainak emlékeire), 

sírjelek, 

 halotti tor, gyász, emlékünnepek 

 kísértet, hazajáró halott, halottlátó, halottkultusz maradványai 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag: 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 

rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

 

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom: 

– Munkavégzés a serdülő korban 

– Legényavatás, leányavatás 

– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

– Szokásjogok a paraszti társadalomban 

– Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 

– Lakodalmi előkészületek 

– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

– Lakodalmi szokások, rítusok 

 

Legények és lányok játék– és táncalkalmai: 

– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

– Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban: 

– Luca kettős alakja 

– Betlehemezés 

– Farsangi szokások 

– A nagyhét eseményei 

– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

– Pünkösdi királyválasztás 

– Májusfaállítás 
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– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 

legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, 

szereplőit 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 

 

 

 

55..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

AA  MMAAGGYYAARR  NNÉÉPP  HHIIEEDDEELLEEMMVVIILLÁÁGGAA  

 

Bevezetés                                 

A népszokások anyagának átismétlése, kihangsúlyozva a hiedelem összetevoit: 

 sámánizmus, 

 pogány elemek, 

 keresztény elemek 

A magyar parasztság hiedelemvilágának történeti rétegei 

 ősmagyar réteg (finnugor illetve ótörök elemek), 

 a délkelet-európai sztyeppék nagyállattartó nomádjainak világképe, 

 európai pogány réteg (mediterrán antikvitás, germán, kelta, szláv ősvallás), 

 zsidó-keresztény kultúra 

 

A magyar ősvallás                         

 a régészeti, nyelvészeti és történeti anyagban fellelhető adatok (többes lélekhit, fordított túlvilág, 

totemizmus, szakrális fejedelemség), 

 sámánizmus (földrajzi-etnikai elterjedése, története, kutatása), 

 a sámánhit alapelemei (közvetítő funkció, transz-technika, született hatalom, sámánbetegség, 

stb.), 

 nyomai a magyar parasztság hagyományos kultúrájában (táltos, halottlátó, mesei motívumok), 

regölés, boricatánc 

 

Világkép                                  

 a sámánhitű népek világképe,  

 párhuzamos világismeret elemei (bibliai, iskolai, pogány), 

 világ keletkezéséről szóló mítoszok, 

 föld, világfa, életfa, világrétegek, világvége, 

 az égitestekkel kapcsolatos hiedelmek (nap, hold, csillagképek), 

 szél, vihar, égbolt, szivárvány, 

 fémek (arany, vas, kincsmondák), 

 tűzkultusz,  

 növények, 

 állatok (totemizmus, tabunevek...), 

 emberi testrészek 
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 mesterséges környezet (ház, termőföld, stb...) 

 

Természetfeletti lények                   

 az alsó mitológia fogalma, animizmus, 

 mesei lények, hiedelemlények, 

 metamorfózis, ambivalencia 

 

a.) Lidérc, ludvérc                   

 fényjelenség, együttháló démon, tüzes ember, segítő mit 

 

b.) Szépasszony                           

 negatív női démon, 

 megjelenésének ideje, helye (Fata Morgana, Déli Baba), 

 tündérek, kisasszonyok,  

 váltott gyermek, 

 környező népek hasonló lényei, 

 összefonódása a boszorkánnyal 

 

 

 

c.) Kísértet, hazajáró halott            

 

Természeti démonok 

Alsó mitológia, a kereszténységet megelőző hitvilág ördögivé degradált, általában ambivalens lényei 

 vízi lények (holt ember, vízi ember, sellő, vörössipkások, “Víz Őrzője”, Hany Istók), 

 egyetemes néphit - és mitológiai párhuzamok, 

 erdei lények (erdei csuda, vadleány, vadember, Tápió) - párhuzamok,  

 gabonadémon, 

 óriások, törpék, tündérek (germán-kelta-szláv párhuzamok) 

 

Ördög                                 

 a kereszténység előtti mitológia degradált alakja (Pán, Faun), 

 a bukott angyalok mítosza, 

 a dualisztikus hitvilág démiurgosza, 

 démoni gonoszságú, alvilági lény, a boszorkányok ura 

 

Luca                                      

Visszautalás a jeles napra 

 a téli napforduló ambivalens női démona, 

 az asszonyi tevékenységek, tilalmak ellenőre,  

 baromi-termékenységgel való kapcsolata, madáralak, 

 szembetegség gyógyítója, 

 apokrif szent 

 

d.) Egyebek                   

 vámpírok, gyermekijesztők, betegségdémonok, küldött farkas, sárkány 

 

Természetfeletti erővel rendelkező emberek 
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Táltos            

 sámánizmus, 

 a pogány sámán recens magyar megfelelője, 

 táltos mondák 

 

Garabonciás       

 nyugati mágusalak elkeveredve a táltossal, 

 kelet-nyugati területi elterjedés 

 

Boszorkány        

a.) A népmesei boszorkányalak 

 Baba Jaga, bába, vasorrú bába - szláv hatás 

 

b.) A középkori boszorkányperek boszorkánya 

 történeti összefoglalás, 

 boszorkányszervezetek, sátánizmus, 

 eretnekségek, 

 pogány hitmaradványok (Könyves Kálmán) 

 

c.) A néphit boszorkánya      

 történeti elemek,                            

 tudományszerzés 

 funkció (oldás-kötés, rontás, gyógyítás) 

 metamorfózis 

 gonoszjáró napok, 

 védekezés, 

 hiedelemmondák 

 

Tudományosok 

A gonoszok, boszorkányok ellenfelei, sámánisztikus motívumok 

 tudós pásztor, tudós kocsis, molnár, 

 értelmiségi ördöngösség (Faust-monda, Hatvani professzor) 

 

Látok, nézők, gyógyítók         

Átmenet a született tudósok és a szerződött ördöngösök között 

 léleklátó, halottlátó, 

 jósló koldus, vándor, 

 javasok, gyógykovácsok 

 

A magyar tündérmesék világának hiedelemelemei 

 már nem élo hiedelmek alakjai,              

 eltéréseik a valóban hitt hiedelmek alakjaitól, 

 a sztyeppei nomád hősénekek hatása 

 

Babona, babonás cselekmények   

 rontás, igézés,                             

 oldás - kötés, szerelmi varázslások, 

 megnyomás, lóvá tevés,  
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 haszonelvétel (főként a szarvasmarhával kapcsolatosan), 

 védekezési praktikák 

 a jövő megismerését és befolyásolását célzó varázslatok, 

 a szó ereje (ráolvasások, tabunév, antik párhuzamok) 

  

  

Fejlesztési feladatok: 

– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag: 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a 

jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

 

Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai: 

– Paraszti munka, munkaszervezés 

– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

– Előjelek, jóslások, hiedelmek 

– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

– Virrasztás, temetés, siratás 

– A halotti tor 

– Fejfák, keresztek 

– Mindenszentek napja 

– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

 

A házasok táncalkalmai: 

– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 

– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 

 

Felnőttek az évkör ünnepein: 

– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

– Szent György napja 

– Virágvasárnap 

– A húsvéti ételek jelképrendszere 

– Fehérvasárnap 

– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

– Szent István napja, új kenyér ünnepe 

– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 
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– Szent Mihály napja 

– Dömötör napja, Vendel napja 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 

időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok 

szerepét 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
  

  

66..ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

NNÉÉPPKKÖÖLLTTÉÉSSZZEETT              

 

A népköltészet általános jellemzői     

 a hagyományozás, szóbeliség, változatokban élés, 

 a közösségi jelleg és az egyéni alkotás kölcsönhatása, együttműködése, 

 alkalomhoz kötöttség, 

 a magyar néprajzi iskola jelentősége (“egyéniségkutatás”) 

 

 

Verses népköltészet 

a.) Eposz    

 az eposz műfaji jellemzői, tartalmi sajátosságai, 

 tematikus énekciklusok (pl.: a balkáni Novák alakjához kapcsolódó hősi énekek), szerkesztett 

népi eposzok (pl.: Kalevala), műemposzok feltételezhető népi háttérrel (pl.: Roland-ének), 

 a magyar naív eposz kérdése (Arany János) 

 

b.) Népdal 

Tematikus, tartalmi csoportok 

 szerelmi líra,                                      

 történeti, vitézi énekek,  

 bujdosó és rab-költészet 

 pásztor- és betyárdalok (összefüggéseik az előzőkkel), 

 katonadalok történeti rétegei, 

 summás- és aratódalok, cseléd- és szolgaénekek, 

 mulató és bordalok, 

 tréfás, csúfolódó dalok, 

 szokásénekek,  

 egyéb 

 

Népdalok memoriter elsajátítása egyeztetve a táncoktatóval és az ének-zene tanárral 

 

c.) Ballada 

 a műfaj kutatásának története, irányzatai, 

 előadási alkalmai, előadásmódja, 

 földrajzi elterjedése és területi sajátságai, 
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 régi stílus, új stílus, átmeneti típusok, 

 a ponyva, 

 formai kérdések, 

 egyes klasszikus típusok legszebb variánsainak megismerése, tartalmi elsajátítása, néhány 

memoriter 

 

Prózai népköltészet          

a.) Mese   

 a műfaj felfedezése, kutatói irányzatok, 

 a műfaj története,  

 előadásának módja, alkalmai 

 

A magyar népmese főbb csoportjai kötelező olvasmányokkal 

 tündérmesék, hősmesék (nomád hősénekek párhuzamai, ősvallási maradványok), 

 novellamesék, trufák (reneszánsz kapcsolat), 

 falucsúfolók, rátótiádák (vicc), 

 legendamesék (apokrif egyházi hagyomány - laikus néphit),  

 állatmesék (történeti párhuzamok) 

 

A magyar népmese formai sajátosságai                     

b.) Monda  

 a történeti mondák tartalmi csoportjai,  

 helyi mondák, 

 hiedelemmondák, 

 fabulat - memorat, 

 álhiedelemmondák 

 

c.) Prózai kisműfajok 

 szólások, közmondások, találós kérdések  

 

AA  MMAAGGYYAARR  NNÉÉPP  TTÁÁJJII,,  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTII  CCSSOOPPOORRTTJJAAII  

 

Az oktatás célja ebben az évben az eddig tanult folklórismeretek elhelyezése földrajzi és történelmi 

keretek között, hangsúlyozva az egyes csoportok kialakulásának és hagyományos kultúrájának eltéréseit, 

ismétlésként felhasználva a már elsajátított tudást.  

 

Bevezetés 

 történeti kérdések, 

 módszertani kérdések, csoportosítási szempontok, rendszerek (Bartók Béla, Martin György), 

 vallási elkülönülés, kiváltságos rétegek, endogámia-exogámia 

 

a.) Valóságos néprajzi-etnikai csoportok 

 saját identitástudatú, “önmegkülönböztető”, 

 környezete által elkülönített, megkülönböztetett 

 

b.) etnokulturális csoport (néprajzi, történeti módszerekkel, szempontok alapján elkülöníthető) 

 

c.) táji csoport 
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Dunántúl 

 Bakony, Balatonfelvidék 

 Göcsej és Hetés,  

 Kisalföld (Hanság, Rábaköz, Szigetköz), 

 Mezőföld,  

 Ormányság,  

 Őrség,  

 Sárköz (Tolnai), 

 Somogy, 

 Szlavónia, 

 Zselic 

 

Felföld 

 a palócokról általában, 

 barkók, 

 Csallóköz, 

 Galgamente, matyók, 

 Mátyusföld, 

 Tokaj - Hegyalja, 

 Zoborvidék 

 

 

Alföld    

 Bácska, 

 Bánát, 

 Bodrogköz, 

 Debrecen, 

 hajdúk, 

 jászok, 

 Kalocsa vidéke (Kalocsai-Sárköz), 

 kunok 

 Szeged 

 

Erdély, Partium, Moldva, Bukovina 

 Erdély és a Partium történelme általában, 

 Kalotaszeg, 

 Mezőség,  

 Szék, 

 székelyek 

 csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu) 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása 

– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok 

elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
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– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag: 

Táncfolklorisztika 

A régi táncréteg jellemzői 

 

Körtáncok 

– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 

– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

 

Eszközös pásztortáncok 

– Kanásztánc, pásztortánc 

– Pásztorbotoló, cigánybotoló 

 

Ugrós–legényes tánctípus 

– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 

– Erdélyi legényes táncok 

 

Küzdő karakterű páros táncok 

Forgós–forgatós páros táncok 

– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 

– Lassú tempójú páros táncok 

– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

– Az új táncréteg jellemzői 

– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

 

Verbunk 

– A szóló verbunk 

– Szabályozott szerkezetű verbunkok 

 

Csárdás 

– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

– Körcsárdás, hármas csárdás 

 

A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 

– Dunai dialektus 

– Tiszai dialektus 

– Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 

tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 
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betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok 

vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb 

elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, 

funkcióit 

 

A tanuló legyen képes: 

A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek felismerésére 

A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására 

Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 

A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 
 

 

 

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése, 

 az egyes tárgykörök lezárásakor dolgozat, 

 házi dolgozat 

 

A művészeti alapvizsga követelményei: 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Folklórismeret  

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll 

– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
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értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Témakörök 

Jeles napok 

Munkavégző ünnepek 

Az emberélet fordulói 

Táncdialektusok 

A régi és új táncréteg tánctípusai 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 

– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 
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Katona Imre: Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz. Bp. 1990. 

Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Bp. 1982. 

Népcsoportok (Szöveggyűjtemény). NSzH 

 

KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ  OOLLVVAASSMMÁÁNNYY  

Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979. 

(értelemszeruen a témához kapcsolódó fejezetek) 
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Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Bp. é.n. 

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Bp. 1976. 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I-II. Bp. 1977.  

Balogh Júliua: Szent Mihály havától Kisasszony haváig. Győr, 1996. 

Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában Bp. 1992. 

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Bp. 1978. 

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981. 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok. Bp. 1951. 

Magyar Népzene Tára II. Jeles napok. Bp. 1953. 

Magyar Népzene Tára III. Lakodalom. Bp. 1955-56. 

(Különös tekintettel az I. kötet bevezetőjére) 

Magyar Néprajz V. (Népköltészet). Bp. 1988.  

Magyar Néprajz VII. (Népszokás - Néphit - Népi vallásosság) Bp. 1990. 

Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. Bp. (több kiadás mint szöveggyűjtemény) 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Bp. 1994.  

Ujváry Zoltán: Farsangi népszokások. Debrecen, 1991. 
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99--1100..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

  

99..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

  

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) erőfokbeli 

(dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a magyar néptánc 

táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, motívumsorok 

lejegyzéséhez. 
 

A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés és a táncjelírás tanítása 

párhuzamosan történik 

 

MMOOZZDDUULLAATTEELLEEMMZZÉÉSS::                TTÁÁNNCCJJEELLÍÍRRÉÉSS::  

 

1. A tánc tagolódása: 

 fázis - motívum - motívum - fűzés - tánc 

 

2.  Alaptényezők:      1.  Alapfogalmak: 

a.)  plasztika      Vonalrendszer 

 (irányok, mellékirányok fő magassági fokok,  Irányok 

 tágsági fokok, frontirányok, térrajz) 

 

b.)  ritmika (hangjegyérték, metrum és az ütem,  

 ritmus, tempó) 
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c.)  dinamika (erőfok, feszítés-lazítás) 

 

3.  A mozdulat és helyzet típusai:    2.  Mozdulat típusok jelölése: 

a.)  mozdulattípusok 

 - lépés        - lépés jelölése 

 - súly hordó láb mozgása     - magassági szintek 

 föl-le, lábujjhegy - tárdhajlítás, forgatás, ringás  (forgatás jelölése később) 

 jobbra-balra 

 

 

 - gesztus       - kigészítő jelek: 

 levegőben lévő láb mozdulata (levegőben lévő láb  kapocs 

 csúsztatása, kar-fej forgatása)     ismétlőjel 

         (csúsztatás, forgatás jelölése 

         később) 

 - ugrás        - ugrás jelölése 

         - kiegészítő jelek:   

         távolság csökkentés, növelés 

         földhöz közeli lábmozdulatok 

         kis térdhajlítás, feszítés a lábfej 

         részei, azok alkalmazása: 

         (talajérintés, gördülő és csúszó 

         lépés) 

         dinamikai jelek: 

         (erőteljes lábmozdulat,  

         rugózás-rezgés, bokázó-taps) 

         pozíciójelek 

         forgatás jele 

 

b.)  helyzettípusok       - helyzettípusok jelölése 

 - testpozíció (állás) 

 - súlytalan testrészek mozdulatlansága 

 - szünet a testben 

 - szünet a térben 

 - szünet a helyen 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), összefüggéseinek 

feltárása 

– A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a 

helyzettípusok fogalmának értelmezése 

– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak (vonalrendszer, irányok) 

rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének megismertetése 

– A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a 

testtudat fejlesztése 
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Tananyag: 

A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés 

A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok összefüggései 

A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 

A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 

A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben, 

térben, helyen) és jelölésük 

A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli 

lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, forgatás 

jele) és alkalmazásuk 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a 

táncjelírás vonalrendszerét és jeleit 

A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok 

egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a 

motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok 

pontos leolvasására és előadására 
 

 

 

1100..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  

 

  MMOOZZDDUULLAATTEELLEEMMZZÉÉSS::              TTÁÁNNCCJJEELLÍÍRRÉÉSS::  

a.)  mozdulattípusok:  

 - forgás       - különböző típusú forgások 

 perdülő       jelölése 

 perdülés nélkül      frontirányok 

 ugró 

        - kiegészítő jelek 

        testrészek és ízületek 

        (csapásolás, lábszárkörzés 

        lábfej tartás lefeszített, “pipáló”) 

 - keringés      - keringés jelölése 

 

 

 

 - gesztus      - újabb gesztusok jelölése 

 tesrészek forgatása 

 karhelyzetek 

 csípő forgatása 

 törzs forgatása, döntése, hajlítása 

 

 kiegészítő fogalmak 

 - páros viszony      - páros viszony jelölése 



 

 

 

196 

 - fogások       - fogások jelölése 

 - táncos-eszköz viszonya    - vonatkozási jel 

 

Megjegyzések 

A kinetográfia a tánc lejegyzésére szolgáló, s kizárólag jelíráson alapuló rendszer.  

A Lábán Rudolf nevéhez fűződő táncjelírást, ill. az ehhez szorosan kapcsolódó mozdulatelemzést 

hazánkban Szentpál Mária fejlesztett tovább (figyelembe véve Ann Hutchinson és Albrecht Knust 

munkásságát is), míg a MTA Zenetudományi Intézetben található Táncírás Tár létrehozásával Lányi 

Ágoston szerzett nagy érdemeket.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

1. év 

félévi beszámoló 

 egyszerű motívum (karikázó, ugrós) leolvasása, stílusos előadása, 

 a motívumok ritmusának pontos eltapsolása,  

 a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése 

év végi beszámoló 

 verbunk, ill. csárdás motívum leolvasása, stílusos előadása, 

 mozdulattípusok felismerése 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének 

értelmezése 

– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–eszköz 

viszonyának rögzítése 

– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

– A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és dinamikai 

érzék, a testtudat fejlesztése 

 

Tananyag: 

A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 

Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása 

Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben 

A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos 

előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor 

leolvasására, folyamatos előadására 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

1 db tábla, vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Kézikönyvek, lexikonok 
 

félévi beszámoló 

 legényes motívum leolvasása, stílusos előadása, 

 mozdulattípusok felismerése,            

év végi beszámoló 

 eszközös motívum, 1 páros motívum leolvasása, stílusos előadása 

  

AAJJÁÁNNLLOOTTTT  IIRROODDAALLOOMM  

Sz. Szentpál Mária: A mozdulatelemzés alapfogalmai. Bp. 1967, 1978. 

Sz. Szentpál Mária: Táncjelírás (Lábán - kinetográfia) 

 I. Kötet 1964, 1976. 

 II. Kötet 1969. 

 III. Kötet 1973. Bp. 

Lányi Ágoston: Néptánc olvasókönyv. 1980. Bp. 

 

VVII..  AA  TTAANNSSZZAAKK  TTÁÁRRGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  

Tárgyi feltételek:  

 magnó (lehetőleg lassítható) 

 erősítő, 

 videó, 

 diavetítő, 

 televízió, 

 felvevőgép, 

 hangkazetták (eredeti népzene, valamint táncházi zene), 

 videokazetták (eredeti felvételek, koreográfiák, népszokások), 

 diasorozat (történeti korokat, viseleteket illusztráló sorozat), 

 kézi könyvtár (elsősorban népzenei, néptáncos, néprajzi, tánctörténeti kötetek), 

 szükség szerint viseletek, 

 tábla (kréta), 

 kottaállvány 

 

 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 

érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és 

hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés 

fejlesztéséhez 
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Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 

– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált 

szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 

 

Tananyag: 

Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 

Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 

Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 

A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 

A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 

tánckultúrája 

A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 

A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 

A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 

A romantika hatása Európa táncéletére 

A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 

megismertetése a tanulókkal 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet 

betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság 

lehetőségeinek felismertetése 

– A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 

– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti 

érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 
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Tananyag: 

Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás 

fajtáinak esztétikája 

A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 

táncéletére 

A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 

Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd 

Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest Táncegyüttes 

(Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László) 

A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 

A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi 

táncművészetben 

A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 

nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a 

színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom 

legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 

oktatási intézményeket 

 

A tanuló legyen képes: 

Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
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A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5–10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből 

áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmazza 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Gyöngyösbokréta mozgalom 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

Hazánk jeles alkotói és műveik 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

– Az összefüggések ismerete 

– A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 



 

 

 

201 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 

Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 
 

 

NÉPZENEI ALAPISMERETEK 
 

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. 

Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével 

járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, 

összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson 

élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről, 

zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az 

összefüggések felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, segítse 

elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata erősítse az 

összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés 

dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 

– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 

 

Tananyag: 

Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos megszólaltatása 

Népi hangszerek: idiofon hangszerek 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 
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A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, a 

ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 

– A népi éneklési technika kialakítása 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es 

lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 

– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének fejlesztése, 

bővítése 

– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása, 

fejlesztése 

– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú 

csoportokban egyaránt 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

A dudaritmus 

A kanásztánc ritmus 

5–6 hangterjedelmű dallamok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 

Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 

Népi hangszerek: duda 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való 

igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

technikájának megvalósítása 

– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 

– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 
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– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 

– A népi éneklési technika fejlesztése 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

 

Tananyag  

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es zenei lüktetés 

A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

szabályainak tudatosítása 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése 

– A népi éneklési technika fejlesztése. 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín kialakítása, 

a hangterjedelem növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es lüktetés 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

A giusto előadásmód 
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Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

Az esztam és dűvő kíséret 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto 

előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése 

– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és alkalmazása 

– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 

– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 

– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika 

kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A periódus, zárlat, félzárlat 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura  

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket, 

a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására 

 

6. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 

megismertetése 

– A dallam díszítéstechnika fejlesztése 

– Az ismeretek szintetizálásának elősegítése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A szinkópa 

Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

Az 5/8–os lüktetésrend 

A periódus, a pontszerkezet 

A parlando, rubato és a giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Zenefelismerés 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető 

ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a hangszereket, a 

kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a 

tananyag összefüggéseinek felismerésére. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése 
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– A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A „jaj–nóták” jellemzői 

Az aszimmetrikus lüktetés 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások 

Az periódus és a tánc összefüggései 

A sánta dűvő kíséret 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 

 

Követelmények 

A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, 

díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 

A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, a 

táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 

– A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése 

– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

A siratók és keservesek jellemzői 

Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 
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Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus felismerésére 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése 

– Egyéni előadói képességek fejlesztése 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, 

koboz, dob 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok gyakorlati 

alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a 

hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a 

csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák 

stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 
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– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

 

Tananyag 

A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 

A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

A tanult éneklési technikák gyakorlása 

Hangszerfelismerés 

Tánczene felismerés (tájegység, típus) 

Az adatközlők életútja 

Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 

táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott tájegység 

jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzőit 

és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, 

gyűjtők életútját 

A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési 

technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult 

hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 

Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 
 

 

 

 

II/4. 

TÁRSASTÁNC TANSZAK 

  
  

A tánc ágak közül - akárcsak egész Európában - Magyarországon is a társastánc oktatásának vannak a 

legrégebbi hagyományai. A reneszánsz korától kezdve találunk adatokat arra vonatkozóan, hogy egy-egy 

olasz, francia később főleg német táncmester elvetődött a magyar királyi és nemesi udvarokban, a 

kialakuló városokba. Magyar táncmesterekről a 19. sz. első felétől kezdve beszélhetünk. Az 1950-es évek 

végétől érződik a társastánc támogatottsága. A versenytánc esztétikus formáival, kis közösségekben folyó 

művészi nevelő hatásával jól illeszkedett be a hazai amatőr művészeti tevékenységformák közé. Az 1970-

es évek elejétől a csoportos nevelés és a művészi megnyilatkozás segítése érdekében a formációs 
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táncokkal való foglalkozás is előtérbe került. A művészi munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, 

amely hozzájárul a harmonikus, érzelmileg gazdag személyiség kialakításához.  

 
AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy utat tett 

meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket megtartva a tantervi 

program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka 

igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására. 

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú 

fejlesztése. 

A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző 

társastáncokból. 

Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A 

szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy 

előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a 

társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a 

historikus táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. 

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik. 

A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 

megszerzésére 

és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. Közelebb viszi a tanulót a 

művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, közönségévé válik. 

 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak: 

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

Társastánctörténet (5–6. alapfokú évfolyamon, 9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, 

Társastánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7–8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
 

Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 
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Kötelező tantárgy     1  1 1   1 1 

Kötelezően választható 

tantárgy 
  1 1 1 1   1 1   

Választható tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második 

helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelenti. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók személyiségének 

formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet 

minden területén 

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség) 

fejlesztése 

A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 

Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

A táncok történeti háttérének ismerete 

A historikus táncok ismerete 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A tánc iránti szeretetet mélyítése 

Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 
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Társas kompetenciák 

A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív szerepvállalás, a 

társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati alkalmazása 

A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 

A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

 

Módszerkompetenciák 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

2.2.5.1. AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS KÖVETELMÉNYEI 

 

A Társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb 

megismerésére, segítse saját eszközeivel a tanulók személyiségének formálását.                                 

 

A tanszak feladata:  

Ismertesse meg a tanulóval:  

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését 

 

Alakítsa ki a tanulóban:  

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását 

 

Fejlessze a növendék:  

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér-és formaérzékét, 

 stílus érzékét, 

 előadói készségét 

 

Ösztönözze a tanulót:       

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 
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 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti: 

 akaratát,               

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét.  

  

2.2.5.2. A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS AZOK ÓRASZÁMAI          

 

A képzés ideje:   12 év 

Évfolyamok száma:   12 

 

ÓRATERV 

 

ÉVFOLYAMOK

ELÕKÉPZÕ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZÕ

Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Társastánc 4 3 3 3 2 - 3 3 2 - 3 2 - 3 3 3 

Gyermektánc 2 2 

Klassziku balett 1 1 1 1 1 

Történelmi t.t. 1 1 1 1 

Viselkedéskult. 1 

Tánctörténet 1 1 

Szab. vál. tant. 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2  
 

A tanszak tantárgyai:  

Kötelező tantárgyak: Társastánc 

   Gyermektánc 

   Klasszikus balett 

   Történelmi társastánc 

   Viselkedéskultúra 

   Tánctörténet 

Szabadon választható tantárgy: 

   A tanszak bármely tantárgya 

 

 

2.2.5.3. A TANTÁRGYAK HELYE A TANSZAK PROGRAMJÁBAN 

  

Gyermektánc 
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Az Előképző 1-2. évfolyamában Gyermektánc tantárggyal a társastáncot megalapozó tudásra tesz szert a 

tanuló a tantárgyon belüli ritmikai, gimnasztikai gyakorlatokkal, játékos táncokkal. Így a tanulóban 

fejlődik a rendszeres munka természetes igénye, fizikai állóképessége, ritmusérzéke, egymásra figyelő 

magatartása.  

 

Klasszikus balett 

A cél a feladat a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának fokozása, térérzékének, 

formaérzékének kibontakoztatása, mozgáskultúrájának fejlesztése, plasztikusabbá tétele.  

 

Társastánc gimnasztika 

A célja a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának fokozása, térérzékének, formaérzékének 

kibontakoztatása, mozgáskultúrájának fejlesztése, plasztikusabbá tétele.  

 

Történelmi társastánc 

Célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző korok táncait. Oktatása azért szükséges, mert a historikus 

táncokon keresztül jobban megismerik a főtantárgy (társastánc) kialakulásának előzményeit.  

 

Viselkedéskultúra 

Célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a társ érintkezés 

viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit. 

 

Tánctörténet 

Cél, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc kialakulásáról, fejlődéséről, 

múltjáról, jelenéről.  

 

Társastánctörténet 

Célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a társastáncok kialakulásáról, 

fejlődéséről, múltjáról, jelenéről.  

 

Szabadon választható tantárgy 

A tanszak bármely tantárgyából választható. Célja hogy a tehetséges tanulóknak módon adjon a további 

fejlődésre.  

 

Választható tantárgy 

Célja hogy a tehetséges tanulóknak módon adjon a további fejlődésre.  

 

 

 

2.2.5.4.  KÖVETELMÉNYEK 

KKöövveetteellmméénnyyeekk  aazz  eellőőkkééppzzőő  eellvvééggzzééssee  uuttáánn  

GGYYEERRMMEEKKTTÁÁNNCC  

A tanuló ismerje 

 a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, 

 a magyar és más népek táncainak alaplépéseit 

 

Legyen képes      

 zenére, énekre ritmikus mozgást végezni,     

 a tanult játékos táncok csoportos bemutatására 
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KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  AAZZ  AALLAAPPFFOOKK  EELLVVÉÉGGZZÉÉSSEE  UUTTÁÁNN  

TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC    

A tanuló ismerje 

 a standard  táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) alapmotívumait, 

 a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotívumait 

 

Legyen képes      

 a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

 páros és csoportos feladatok végrehajtására   

  

KKLLAASSSSZZIIKKUUSS  BBAALLEETTTT  

A tanuló ismerje 

 a klasszikus balett tanult alapelemeit,                                         

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját                                       

 

Legyen képes      

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,  

 a zene  és a tánc összhangjának betartására 

 

TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC  GGIIMMNNAASSZZTTIIKKAA  

A tanuló ismerje 

 a tanult mozgásformákat, gyakorlatokat,etüdöket, szakkifejezéseket  

 a helyes légzéstechnikát, testtartást                                         

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját                                       

 

Legyen képes      

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, testének tudatos kontrolljára, egyensúlyának 

megtartására 

 a zene  és a tánc összhangjának betartására 

 

VVIISSEELLKKEEDDÉÉSSKKUULLTTÚÚRRAA  

A tanuló ismerje 

 a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartási formáit,   

 

Legyen képes      

 az elsajátított viselkedéskultúra gyakori alkalmazására 

 

KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  AA  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZŐŐ  EELLVVÉÉGGZZÉÉSSEE  UUTTÁÁNN  

 

TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC    

A tanuló ismerje 

 a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb 

motívumait és az alaplépések variációit 
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Legyen képes      

 a standard és a latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

 a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

 a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos bemutatására 

 

TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC    

A tanuló ismerje 

 a történelmi társastáncok alaplépéseit                                                             

 

Legyen képes      

 a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos  bemutatására 

 

 

 

TTÁÁNNCCTTÖÖRRTTÉÉNNEETT  

A tanuló ismerje 

 az adott évfolyam tananyagát, 

 a táncművészet kimagasló alapműveit,                                               

 a nagy egyéniségek munkásságát, 

 az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat 

 

Legyen képes      

 elemezni a táncművészet különböző stílusait,    

 a múlt és jelen értékeinek befogadására,          

 a táncművészetek iránti érdeklodésre 

 

TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCCTTÖÖRRTTÉÉNNEETT  

A tanuló ismerje 

 a táncművészet kimagasló alapműveit,                                               

 a nagy egyéniségek munkásságát, 

 a formációs táncok kialakulásának történetét 

 a társastáncok stílus és formavilágát 

 a nemzetiközi és hazai táncélet legfontosabb korszakait, alkotóit  

 

Legyen képes      

 elemezni a táncművészet különböző stílusait,    

 a múlt és jelen értékeinek befogadására,          

 a táncművészetek iránti érdeklődésre 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 

kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve 

záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni 

versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

elérte 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból 

megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés 

adható 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 

tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga 

tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.5.  TANANYAG 

TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC  

 

 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, 

gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után tíz éven át tanulják a 

tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok motívumai jutatják el a tanulót az 

egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú tartalom, tanterv olyan területekre hívja fel a 
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figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségérzet és a 

tolerancia. 

A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a harmonikus, gazdag 

érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos tanulás, az órákon való 

megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei összekovácsolják a tanulókat, ezért 

igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

 

A két év előképző után a Társastánc tantárgy az alapfok 1. évfolyamától a továbbképző 10. évfolyamáig 

tart. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és motívumok juttatják el a tanulót az egyre 

magasabb színvonalú tánctudáshoz. 

Az évfolyamok táncismerete a minimum anyagot jelöli meg. A tanulók képessége és a szaktanár belátása 

alapján bővíthető.  

 

1. ÉV 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása  

– Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése 

– A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség fejlesztése 

 

 

Tananyag 

A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi 

A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 

A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok szokásait, 

viselkedési szabályait, magatartásformáit 

A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok alapjainak 

kombinálására 

 

TTÁÁNNCCTTEECCHHNNIIKKAA  

Izolált (függetlenített) testrész gyakorlatok 

 fej 

 váll 

 mellkas 

 medence 

 törzs 

 kéz 

 lábfő 

 

RRIITTMMIIKKAAII  GGYYAAKKOORRLLAATTOOKK  

Ritmusgyakorlatok                             
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 ritmusjárás, taps 

 az adott tánc motívumainak ritmusképlete tapssal, járással 

 

Tempógyakorlatok                                

 visszhang 

 accelerando - ritardando 

 

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

Társastáncok kezdőknek                      

 Foxtrott                                                     

 Angol keringő 

 Tangó 

 Bécsi keringő 

 Slow fox 

 Samba 

 Cha-cha-cha 

 Rumba 

 Jive 

 Polka motívumok (páros jobbra forgó polka, rézsut haladó polka, páros jobbra forgó galopp) 

 

2. ÉV 

  

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása 

– A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a közösségtudat formálása 

– A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs folyamatok 

elősegítése 

– A partnerek közötti kommunikáció javítása 

 

Tananyag 

A standard és a latin tánctartás 

A ritmusok, ritmikák 

Táncirányok (Alignment) 

Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

 

Angol keringő:  

Closed changes  

Natural turn  

Reverse turn  

 

Tangó: 

Walk 

Progressive side step 

Progressive link 

Closed promenade  
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Quickstep:  

Quarter turn to right 

Quarter turn to left (heel pivot) 

Natural turn 

Progressive chasse 

Forward lock 

 

Cha–cha–cha:  

Time step 

Close basic 

Open basic 

Fan 

Hockey stick 

Check from OCPP 

Check from OPP  

 

Rumba:  

Basic movement 

Alternative basic movement 

Forward walks in close hold 

Backward walks in close hold 

Fan  

Hockey stick 

  

Jive:  

Basic in place 

Basic in fallaway 

Change of place right to left 

Change of place left to right  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző testtartást, a 

helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat 

A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon 

megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni 

  

  

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Angol keringő: Jobbra fordulat (Natural Turn), balra fordulat (Reverse Turn), átmeneti lépések 

(Closed Change) 

 Quickstep: Negyed fordulatok (Quarter Turns)                               

 Cha-cha-cha: Alaplépés ( Basic movement), nő szólófordulat, New York, Hand to Hand 

 Jive: Alaplépés,  nő jobbra fordulat (Fallaway Rock), balra fordulat, váll-váll mellett 

 Tangó:  Séta (Walk on Left Foot, Right Foot), lán (Progressive Link), zárt promenád (Closed 

Promenade) 

 Rumba: Alaplépés, nő szólófordulat (Basic Movement), Hand to Hand, Fan Alaman, Spot Turns 

 

Megjegyzés 
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Az Alapfok 2. évfolyamától kezdve öt éven keresztül a táncos mozgásának fejlesztéséhez a klasszikus 

balett tantárgy nyújt segítséget.  

Szakmailag indokolt, ha a társastánc órákat megelőzi a balett óra.  

 

3. ÉV 

  

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott forgásmennyiség, a használt akciók 

elsajátítása 

valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és etűdökön keresztül a táncokra jellemző stílusos 

előadásmód 

kialakítása  

– A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei beosztáshoz, 

frázisokhoz való 

igazodás, a zenei hangsúlyok tudatosítása 

– A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése 

 

 

Tananyag 

A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

 

Angol keringő: 

Natural spin turn  

Whisk 

Chasse from promenade position  

 

Tangó:  

Rock turn 

Open reverse turn lady outside 

Back corté  

 

Quickstep:  

Natural turn with hesitation 

Natural pivot turn 

Natural spin turn 

Chasse reverse turn  

 

Cha–cha–cha: 

Spot turn to left 

Spot turn to right 

Under arm turn to right 

Under arm turn to left 

Shoulder to 

shoulder 
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Hand to hand 

Open hip twist 

Turkish towel  

 

Rumba: 

Spot turn to left 

Spot turn to right 

Under arm turn to left 

Under arm turn to right 

Check from OCPP 

Checkfrom OPP 

Hand to hand  

 

Jive:  

Link 

Change of hands behind back 

American spin 

Left shoulder shove  

 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök 

  

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt akciókat, az 

alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket 

A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban történő, 

stílusos előadására 

  

  

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Az előző évben tanult tangó és rumba 

 Angol keringő: Jobbra körzés  (Natural Spin Turn), Whisk “a” - forma, sasszé promenádból (The 

Chassé  from PP), külső váltsá (Outside Change)  

 Quickstep: Progresszív sasszé (Progressive Chasse), keresztsasszé (Cross Chasse), keresztlépés 

előre  (Forward Lock) 

 Cha-cha-cha: Fan, Alamana, Spot Turns                                                

 Jive: Helycsere jobbról - balra (Change of Places Right to Left), hely-csere balról-jobbra (Change 

of Places Left to Right), kézcsere (Change of Hands behind back), Link rock and Link 

 Bécsi keringő:   Jobbra fordulat (Natural Turn), előre haladó alap (Forward Changes)                           

 Samba:  Alaplépés (Basic Movement - Natural, Reverse and Alternative), Samba Walks in PP, 

Whisk, nő szóló fordulat (Whisk to R. and L. Solo Spot Volta) 

4. ÉV 

  

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok elsajátítása, a standard 

táncok 

alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés fejlesztése 
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– A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása 

– A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása 

– Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás 

 

Tananyag 

A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 

A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

 

Slowfox:  

Feather 

Three step 

Natural turn 

Reverse turn 

Closed impetus and feather finish  

 

Angol keringő:  

Closed impetus 

Hesitation change 

Outside change alap  

 

Tangó: 

Open reverse turn lady in line 

Progressive side step reverse turn  

 

Quickstep:  

Closed impetus 

Back lock  

 

Samba: 

Natural basic movement 

Reverse basic movement 

Side basic movement 

Outside basic movement, 

Progressive basic movement 

Whisks to left, Whisks to right 

Promenade samba walks 

Side samba walk 

Stationary samba walks   

 

Cha–cha–cha:. 

Alemana 

Cross basic 

Cuban break in Open position  

 

Rumba: 

Natural top 

Close hip twist 

Alemana alap figurái 
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Jive: 

Curly whip 

Whip 

Throwaway whip  

 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, az alkalmazott 

testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést 

A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos kivitelezésére 

 

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Az előző évben tanult bécsi keringő és samba 

 Angol keringő: Fonó II. (The Weave from PP), Whisk b., progresszív sasszé (Progressive Chasse) 

 Tangó:  Nyitott balra fordulás, zárt befejezéssel (Open Reverse Turn with Closed Finish) 

 Quickstep: Jobbra körzés (Natural Spin Turn), keresztlépés hátra (Backward Lock) 

 Running Finish 

 Rumba: Hockey Stick, Closed és Open Hip Twist                                            

 Cha-cha-cha: Hockey Stick, Three Cha-cha-cha                                                   

 Jive: American Spin, Stop and Go                                                           

 Bécsi keringő formáció 

5. ÉV 

 
5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás elsajátítása az alapfigurákban 

– A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, stílusérzék kialakítása 

– Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák élményszerű előadása 

– A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

 

Tananyag 

Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

 

Bécsi keringő:  

Natural turn 

Change from natural to reverse 

Change from reverse to natural  

 

Angol keringő:  

Reverse corté 

Back whisk 

Basic weave  

 

Tangó:  

Open promenade 

Left foot and right foot rocks  

 

Quickstep:  
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Reverse pivot 

Progressive chasse to right 

Tipple chasse to right  

 

Paso doble:  

Appel 

Basic movement 

Sur place 

Chasses 

Elevations 

Huit alaplépései 

 

Cha–cha–cha: 

Cuban break in open CPP 

Split Cuban break in OCPP 

Split Cuban break from OCPP and OPP 

 

Rumba:  

Open hip twist 

Side steps 

Shoulder to shoulder  

 

Jive: 

Double cross whip 

Stop and go 

Rolling of the arm  

 

Samba: 

Reverse turn 

Corta jaca 

Travelling botafogos 

Shadow botafogos 

Promenade botafogo  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes törzsmozdulat és a 

testhajlás 

fogalmát 

A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot és a testhajlást 

  

  

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Slow fox: négyeslépés (Feather Step), hármaslépés (Thress Step)          

 Paso doble: Baic Movement, Appel, Sur Place, Deplacement (To Include the Attach) 

 promenad, promenad jobbra és balra fordulattal (Promenade Link), váltás (Separation) 

 Angol keringő: Kitartott váltás (Hesitation Change), Impetus                           

 Tangó:  Négyeslépés (Four Step) 

 Quickstep: Balra fordulat sasszéval (Chasse Reverse Turn), dupla keresztlépés (Double Locks)                 

 Bécsi keringő: Balra fordulat (Reverse Turn), átmeneti lépés (Forward Changes)                  

 Rumba: Rope Spinning, Aida, Hip Rock                                             

 Cha-cha-cha: Cuban Breaks               

 Samba: Helycserés volta (Volta Movements Criss Cross, Maypole), Bota Fogos to P.P. and C.P.P., 

Side Samba Walk, Stationary Samba Walks 
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 Jive: The Whip, Fallaway Throwaway                         

  

6. ÉV 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra épülése 

– A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése 

A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek felismerése 

 

Tananyag 

Bécsi keringő:  

Reverse turn  

 

Angol keringő: 

Double reverse spin 

Reverse pivot 

Back lock 

Progressive chasse to right  

 

Tangó:  

Natural twist turn 

Natural Promenade turn  

 

Quickstep:  

Running finish 

Natural turn and back lock 

Double reverse spin  

 

Slowfox:  

Closed telemark 

Open telemark and feather ending 

Top spin  

 

Paso dobe:  

Attack 

Separation 

Sixteen 

Twist turn 

Promenade 

Promenade close  

 

Cha–cha–cha Changing feet variációk 1, 2, 3  

 

Rumba:  

Forward walks in shadow position 

Alemana from open facing position with handshake hold 
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Advanced opening out movement 

 

Samba: 

Travelling voltas 

Criss cross  

Volta spot turn to right for lady 

Volta spot turn to left for lady  

Continuous volta 

spot turn alapfigurái 

 

Jive:  

Promenade walks slow 

Promenade walks quick 

Change of place with double spin  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive tanult 

haladólépéseit 

A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban 
 

 

Az alapfok végére a táncosnak ismerni kell az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox) 

és az öt latin-amerikai (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) táncból a nemzetközileg elfogadott 

angol táncstílus alaplépéseit, alapfogalmait 

 

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Angol keringő: Corte,  Double Reverse Spin, The Back Whisk, Tangó, Progressive Side Step,  

 Progressive Side Step Reverse Turn, Open Promenade, Back Open Promenade, Back Corte, 

 Rock Turn, Rock Back on Right Foot and Left Foot, Natural Promenade Turn, Natural Twist 

 Turn 

 Quickstep: Natural Turn, Natural Turn with Hesitation, Natural Pivot Turn, Tipple Chasse to 

Right, Double Reverse Spin 

 Slow fox: Natural Turn, Reverse Turn, Change of direction, Reverse Wave, Impetus Turn            

 Samba:  Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Travelling Bota Fogos, Reverse 

Turn, Corta Jaca 

 Cha-cha-cha: Natural Turn, Natural Opening Out, Movement, Closed Hip Twist, Time Steps 

 Rumba: Progressive Walks Forward and Backward, Naturan Top, Natural Opening Out 

Movement, Side Step,  Cucarachas 

 Paso doble: Chasses of Right and Left (With or Without Elevation), Fallaway Ending to 

Separation, The Huit (Cape), Sixteen 

 Jive: The Walks 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési szabályait, 

magatartásformáit 
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A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépéseit, alapfiguráit, a 

latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépéseit, alapfiguráit és 

tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult haladólépéseit 

 

A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 

A táncparkett szabályait 

 

A tanuló legyen képes  

A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 

Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a közösségépítésre. A másság 

elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus magatartásformák elsajátítására 

A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a páros és csoportos 

feladatok végrehajtására 

A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi és kulturális 

tevékenység során.  

Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra 

Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 

Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll  

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc főtárgy, 20–25 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk bemutatásából áll 

- A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a táncokat 2–2 percben, 

miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a különböző ritmusok, stílusok, táncirányok, 

tánctechnikák ismeretéről 

– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, alapfigurái, 

a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) táncok alaplépései, alapfigurái, a 

Slowfox (Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin) és a Jive (Promenade walks 

slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin) haladólépései 

 

A vizsga értékelése 

– a standard táncok és a latin–amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

– a zene és a tánc összhangjának betartása, 

– a technikai biztonság, 

– a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

– a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
 

 

Továbbképző évfolyamok 
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7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A koreográfiakészítés, a táncszerkesztési elvek gyakorlati alkalmazása, a tanult táncok alaplépéseinek 

és 

alapfiguráinak, haladólépéseinek és haladó figuráinak alkalmazása során. 

– A stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség fejlesztése. 

– Az önállóan készített, rövid koreográfiákban a standard és latin táncok stílusjegyeinek alkalmazása. 

– Belső igény kialakítása a különböző stílusirányzatokkal való találkozásra.  

 

Tananyag 

A koreográfiakészítés szabályai és a táncszerkesztési elvek 

Angol keringő:  

Weave from promenade position 

Closed telemark 

Open telemark and cross hesitation 

 

Tangó:  

Promenade link 

Four step  

 

Slowfox: 

Hover feather  

Hover telemark 

Natural telemark 

Hover cross  

 

Quickstep: 

Quick open reverse 

Fishtail 

Running right turn  

 

Paso doble: 

Promenade to counter promenade 

Grand circle 

La passe 

Banderillas 

Syncopated separation  

 

Samba: 

Natural roll 

Close rocks 

Open rocks 

Backward rocks 

Plait 

Circular voltas  
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Cha–cha–cha: 

Open hip twist spiral 

Natural top finish A 

Natural top finish B 

Close hip twist  

 

Rumba: 

Opening out to right 

Opening out to left 

Spiral 

Curl 

Reverse top  

 

Jive: 

Fallaway throwaway 

Overturned change of place left to right 

Ball change 

 

A standard és latin táncok stílusjegyei 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, Samba, Cha–

cha–cha, Rumba, Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a táncszerkesztési elveket. 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök összeállítására. 
 

7. ÉV 

 

A továbbképzőben (7-10. évfolyam) a táncosok a standard és latin-amerikai táncokból készített 

koreográfiákkal ismerkednek meg, miközben tovább bővítik ismereteiket. A koreográfiákat egyénileg, a 

növendékek felkészültségét figyelembe véve ajánlott elkészíteni. 

 

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Angol keringő: Open Telemark, The Telemark (closed Telemark), Outside Spin, Drag Hesitation 

 Bakward Lock, The Turning Lock, 

 Tangó: Fallaway Promenade, Brush Tap, Promenade Link 

 Quickstep: Progressive Chasse to Right, Quick Open Reverse,  Four Quick Run, The V 6 

 Samba: Closed Roks, Shadow Bota Fogos, Argentine Crosses 

 Cha-cha-cha: Shoulder to Shoulder, Outside Swivel 

 Slow fox: Open Impetus Turn,  The Weave from PP, The Natural Weave, Natural Telemark, The 

Top Spin, Hover Feather, Hover Telemark, Open Telemark, Open Telemark with a teather 

Ending 

 Rumba: Reverse Top, Opening Out from  Reverse, Top, Spiral 

 Paso doble: Promenades, Grand Circle (Advenced Ending to Promenades), Open Telemark, Ecart 

Fallaway Whisk,  La Passe, Reverse Top, Opening Out from Reverse, Top, Aida, Spiral, 

Open Hip Twist 

 Jive: Whip Throwaway, Windmill, Spanish Arms, Rolling off the Arm 
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8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák neveinek szakszerű használata, a szakkifejezések alkalmazása. 

– A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

– A táncos szakirodalom gyakorlati használata. 

 

Tananyag 

Szakkifejezések, fogalmak 

 

Bécsi keringő: 

Fleckerl haladó  

 

Angol keringő: 

Open telemark and wing 

Open impetus and cross hesitation 

Open impetus and wing  

 

Tangó: 

Back open promenade 

Outside swivels  

 

Quickstep: 

Four quick run 

V6 

Closed telemark  

 

Slowfox: 

Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending 

Open impetus 

Weave from PP 

Reverse weave  

 

Cha–cha–cha: 

Closed hip twist spiral 

Reverse top 

Spiral haladólépései 

 

Rumba: 

Opening out from reverse top 

Fallaway 

Cuban rocks 

Rope spinning  

 

Samba: 

Closed volta 

Contra botafogos 
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Samba locks in OPP 

Samba locks in OCPP 

Rhythm bounce 

Simple volta 

Methods of changing feet haladólépései 

 

Paso doble: 

Fallaway whisk 

Fallaway reverse 

Spanish line 

Flamenco taps 

Chasse cape 

Travelling spins from PP haladólépései 

 

Jive: 

Windmill 

Spanish arms haladó figurái 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és fogalmakat 

A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára 

  

88  ÉÉVV  

  

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Angol keringő: Cross Hesitation, The Wing, The Zig-Zag, Reverse Pivot 

 Tangó:  Basic Reverse Turn 

 Slow fox: Natural Twist Turn, Open Telemark, Natural Turn to Outside, Swivel, The Telemark 

 Quickstep: The Zig-Zag, Cross Swivel, Fish Tail, Running Right Turn, Change of Direction, 

Reverse Pivot 

 Samba:  Open Rocks, Back rocks, Plait 

 Cha-cha-cha: Rope Spinning, Advanced Hip Twist 

 Rumba: Alternative Basic, Movement,  Kiki Walks 

 Paso doble: Fallaway Reverse, Syncopated Separation,  Banderillas, The Twists 

 Jive: Simple Spin      
 

 

9. évfolyam 

 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák improvizatív használatának elősegítése. 

– A kombinációs készség, mozgásemlékezet, ritmusérzék, zenei lüktetésrendhez való igazodás fejlesztése, 

a saját 

egyéni karakter kialakítása. 

– A táncok stílusjegyeinek megismerése, a táncok stílusos megjelenítése. 

– A zene és a tánc összefüggéseinek felismerése. 
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Tananyag 

Improvizációs szabályok 

 

Bécsi keringő: 

Contra check  

 

Angol keringő: 

Outside spin 

Turning lock 

Closed wing 

Turning lock to right  

 

Tangó: 

Fallaway promenade 

Four step change 

Brush tap  

 

Quickstep: 

Six quick run 

Zig–zag 

Back lock and running finish 

Change of direction  

 

Slowfox: 

Natural twist turn 

Curved feather to back feather 

Natural zig–zag from PP  

 

Cha–cha–cha: 

Rope spinning 

Sweetheart 

Follow my leader 

Curl  

 

Rumba: 

Sliding doors 

Three alemanas 

Fencing 

Three threes  

 

Paso doble: 

Travelling spins from CPP 

Changing feet variációk One beat hesitation 

Syncopeted chasses  Left foot variation 

Coup de pique  

 

Jive: 

Toe heel swivels, Flicks into break, Simple spin haladó figurái 
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Samba 

Argentine crosses 

Rolling off the arm 

Three step turn 

Cruzados walks 

Cruzados locks  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult haladólépéseit és haladó 

figuráit 

A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos eltáncolására 

 

9. ÉV 

 

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Angol keringő: The Weave, The Left Whisk, The Contra Check, The Closed Wing, The Double 

Natural Spin 

 Tangó:  The Chasse, Four Step Change, Fallaway Four Step, The Oversway 

 Slow fox: The Hover Cross, Curved Feather to Back, Feather,  Fallaway Reverse and Slip Pivot,  

 The Natural Zig-Zag from PP, Natural Hover Telemark 

 Quickstep: Six Qick Run, The Hover Corte, The Rumba Cross, The Tipsy, Running Finish 

 Samba:  Foot Change, Contra Bota Fogos, Rolling off the Arm  

 Cha-cha-cha: Cross Basic, Turkish Towel 

 Rumba: Sliding Doors,  Fencing 

 Paso doble: Coup de Pique, Left Foot Variation, Fregolina (Incorporating The Farol) 

 Jive: Chicken Walks, Toel Heel Swivels 

  

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadói készség, a rendszerező képesség fejlesztése 

– Egyéni táncstílus kialakítása 

– Önálló ismeretszerzés és gondolkodás fejlesztése 

– Az összefüggések keresése, a rendszerezés, a tudatos gyakorlás iránti igény kialakítása 

 

Tananyag 

Angol keringő: 

Fallaway reverse and slip pivot 

Hover corté 

Drag hesitation 

Fallaway whisk 

Left whisk 

Contra check   

 

Tangó: 

Fallaway four step 

Basic reverse turn 

The chase 
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Fallaway reverse and slip pivot 

Five step  

 

Quickstep: 

Cross swivel 

Rumba cross 

Tipsy to right and left 

Hover corté 

Cross chasse  

 

Slowfox: 

Fallaway reverse and slip pivot 

Natural hover telemark 

Bounce fallaway with weave ending  

 

Cha–cha–cha: 

Aida 

Opening out from reverse top 

Slip–close chasse 

Syncopated open hip twist  

 

Rumba: 

Continuous hip twist 

Continuous circural hip twist 

Cucharachas 

Syncopated open hip twist haladó figurái 

Jive Reverse whip 

Chicken walks  

 

Samba: 

Promenade to counter promenade runs 

Carioca runs, 

Drug 

Dropped volta 

Samba side Chasses  

 

Paso doble: 

Alternative entries to PP 

Twists 

Separation with fallaway ending 

Separation with lady’s caping walks 

Farol 

Fregolina incorporating farol  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, az 

alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására szólóban, párban 
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és csoportban  

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána 

A tanuló ismerje 

A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, az 

alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

A szakkifejezéseket, fogalmakat 

A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 

A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 

 

A tanuló legyen képes 

A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből 

készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 

Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett ismeretekről beszélni 

A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, a határon túl nyúló 

kapcsolatok kiépítésére 

Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményeinek teljesítésére 

  

  

10. ÉV 

  

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Angol keringő: Quick Open Reverse, Fallaway Reverse and Slip Pivet, Hover Telemar, Natural 

Fallaway 

 Tangó: Fallaway Reverse and Slip Pivot, Slow fox, The Whisk, Double Reverse Spin, Fallaway 

Whisk, Contra Check,  Pivot to Right,  (just right after Contra Check!) 

 Quickstep: Wing, The Whisk, Foxtrot Natural Turn, The Top Spin, Curving Feather step, Side 

Lock from PP,  Outside Swivel, The Telemark, Impetus, Open Impetus, Outside Spin 

 Samba: Natural Roll, Volta Movement (Closed Volta),  Travelling Circular, Voltas in R. Shadow 

Position, Roundabout 

 Cha-cha-cha: Sweetheart, Follow Ma Leader 

 Rumba: Three Threes, Advenced Hip Twists 

 Paso Doble: The Chasse Cape, Travelling Spins from, Promenade Position, Travelling Spins from 

Counter, Promenade Position 

 Jive: Flicks into Break  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánc, főtárgy 25–30 perc 
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A vizsga tartalma 

A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított kombinációkból (5 

standard, 

5 latin–amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, 

önállóan mutatnak 

be. Az előadás során lemérhető a tanulók technikai tudása, ritmus–, tér– és stílusérzéke, együttműködő 

készsége 

és művészi önkifejezése 

 

– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, alapfigurái, 

haladólépései, 

haladó figurái 

– A latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépései, alapfigurái, 

haladólépései, haladó figurái 

– Egy szabadon választott táncból 3–5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a kombinációt nem kell 

bemutatni!) 

 

A vizsga értékelése 

– a standard táncokból és a latin–amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia pontos 

kivitelezése 

– a zene és a tánc összhangjának betartása 

– a technikai biztonság 

– a tánc stílusának megfelelő előadásmód 

– a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz. 

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek hazai és külföldi kiadásai. 

Társastánczenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k. 

A terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó. 

Fellépő ruhák (standard– és latin–amerikai ruhák 

 

 

A továbbképző elvégzése után a táncos megismeri az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, 

slow fox, quickstep) és az öt latin-amerikai tánc (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit is.  

 

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

  

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete,         

 párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása, 

 stílusnak megfelelő előadásmód, 

 a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása, 

 alkalmazkodás a csoportos munkában 



 

 

 

237 

GGYYEERRMMEEKKTTÁÁNNCC                    

11..  ÉÉVV  

 

 

A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő gyermek 

nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben fejlesztheti fizikális erejét, 

formálhatja testét miközben fejlődnek értelmi képességei, térlátása, ritmusérzéke, munkához való 

hozzáállása és kitartása. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A csoportos játékhoz szükséges képességek és készségek (egyensúly–, ritmus és térérzékelés) fejlesztése. 

– A munka természetes igényének, a megfelelő munkafegyelemnek, önkontrollnak a kialakítása. 

– Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség fejlesztése (a beszéd, a zene, a 

mozgás 

összekapcsolása). 

– A tanuló fizikai állóképességének, tánc iránti szeretetének, technikai tudásának fejlesztése. 

 

Tananyag 

Egyszerű mozgások (járás, futás, különböző irányú lépések, ugrás, fordulat) 

A helyes testtartás megtanítása  

Gimnasztikai gyakorlatok (játékos formában, utánzással) 

Rávezető gyakorlatok (testsúlyáthelyezés, súlyos és súlytalan lépés, helyzet) 

Az irányok, térformák tudatos használata 

Ritmikai gyakorlatok (hangjegyérték gyakorlatok, tempógyakorlatok) 

Játékos táncok, gyermektáncok (Petronella, Hacke–spitze, Kis kacsa fürdik, Olálá, Kerek a káposzta, 

Letkiss…) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es játékos táncokat, gyermektáncokat 

A tanuló legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására, legyen nyitott, érdeklődő, 

fogékony, 

együttműködő és problémamegoldó 
 

  

TTÁÁNNCCTTEECCHHNNIIKKAA          

Természetes gyakorlatok, rávezető gyakorlat 

 helyes testtartás megtanítása,  

 járások talpon, féltalpon, hajlított térddel, 

 futások (hátul és elől felkapott lábbal, előre nyújtott lábbal) 

 szökdelések és ugrások (páros-zárt lábbal, galopp, szökdelés oldalra) 

 testsúly áthelyezés 

 súlyos, súlytalan lépés 

 helyzet 

 térformák tudatos használata 
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 jobbra fordulat (1(8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 

 balra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 

 

Ritmikai gyakorlatok 

 hangjegyérték gyakorlatok,  

 hangjegyérték megtanulása 

 visszhang 

 staféta 

 

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Kerek és káposzta              

 Táncolj kismadár 

 Petronella 

 Hacke-spitze 

 Kis kacsa fürdik 

 Olálá 

 Country tánc I.  

 Country tánc IV.  

 Letkiss 

 Disco séta 

 

Megjegyzés 

Ezek a gyermektáncok nem kötelezőek, hasonló táncokkal helyettesíthetők. A javasolt táncok leírása a 

“Gyermektáncok” címszó alatt található. Az anyag alapul szolgál a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütemu 

társastáncok tanításához. 

  

22..  ÉÉVV  

 
 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A megfigyelőképesség, emlékezés és gondolkodás képességének fejlesztése 

– A rögtönzési és együttműködési képesség fejlesztése (indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás) 

– A megismerő– és befogadóképesség (az alapmotívumok és variációs lehetőségek) fejlesztése 

– Tér–, forma–, stílus– és ritmusérzék fejlesztése 

 

Tananyag 

Alapfogalmak tudatos alkalmazása 

A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsút irányú lépések, jobbra fordulat, balra fordulat) 

Ritmikai gyakorlatok (ritmusra történő járás, taps, ütemgyakorlatok, ütemfajták) 

Dinamikus gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, fordítások, forgások) 

Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok (Country, Stomp, Disco Cha–cha–cha, Boogie–woogie, 

Polka,Csárdás…) 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon tanult 
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gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat 

A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. Tudjon a 

partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok leírását tartalmazó kiadványok, jegyzetek, ritmikával 

foglalkozó könyvek, a táncok zenéit tartalmazó CD–k, a terem méretének megfelelő audio készülék: CD 

lejátszó 

  

TTÁÁNNCCTTEECCHHNNIIKKAA          

Az 1. évfolyam természetes gyakorlatai 

 

Előkészítő szabadgyakorlatok, tartásos gyakorlatok 

Mozgásos (dinamikus) gyakorlatok zenére 

 lendítések                      

 emelések 

 hajlítások, nyújtások (törzs, térd) 

 döntések és dőlések 

 fordítások és forgások 

 körzések 

 forgások 

 

Ritmikai gyakorlatok  

 ütemgyakorlatok 

 ütemfajták 

 ütem-felismerés 

 ütemszünet 

 

AALLAAPPLLÉÉPPÉÉSSEEKK  ÉÉSS  TTÁÁNNCCOOKK  

 Man - mixer (Country tánc II.) 

 Yankee - mixer (Country tánc III.) 

 Stomp (disco) 

 Polka motívumok (előre, hátra, oldalt, kreuzpolka, galopp) 

 Csárdás (egylépéses és kétlépéses csárdás, nyílt rida) 

 Disco cha-cha (kezdő anyag) 

 Boogie-woogie (rock and roll) (kezdő anyag) 

 Tampet (német tánc) Striegel-Wendt Leonóra koreográfiája 

 Gyermektáncok 

 

Megjegyzés 

A tampet koreográfia megtanítása nem kötelező, sétakombinációkkal vagy a tanult táncokból 

összeállított etűdökkel helyettesíthető.  

 

 

A számonkérés formája 

A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamába félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  
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Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam  tananyagának ismerete,         

 a csoportos táncolás magatartásformáinak betartása 

 alapvető ritmikai szabályok alkalmazása 

 

GGYYEERRMMEEKKTTÁÁNNCCOOKK            

 

Játékos tánc a Kerek a káposzta... című dalra 

Rábai Miklós: Farkasjáték címmel ismert összeállítása másik párcserével. Az eredeti változatban a kör 

közepén egy legény áll, akinek nincs párja, és szabadon táncol. A dallam végén mindegyik lány elhagyja 

a régi párját és egy másik legényhez szalad. A közepén álló legénynek egyet a lányok közül el kell 

kapnia. Az akinek nem jutott pár, beáll középre és ő indítja a játékot.  

 

Motívumok 

1. Csárdáslépés előre sarokkoppantással 

 Jobb lábbal előre lépünk + bal lábbal előre lépünk + jobb lábbal előre lépünk + bal  lábunkat 

könnyű sarokkoppantással előre tesszük. A lépést ellenkező lábbal kezdve  hátrahaladva ismételjük. 

2. Kacsintós 

 A legény jobbra fordítja a lányt + a legény balra fordítja a lányt. A forgatásnál a párok  egymásra 

néznek. 

3. Kéz alatt forgás 

 A lány lépése: jobb lábbal helyben lépünk + bal lábbal helyben lépünk + jobb lábbal  helyben 

 lépünk + bal lábbal helyben lépünk. A négy lépéssel egy egészet fordulnak  jobbra.  

4. Csárdáslépés 

 Jobb lábbal oldalt lépünk + bal lábbal a jobb mellé lépünk + jobb lábbal oldalt lépünk + bal lábbal 

 a jobb mellé lépünk súlytalanul. Ismétlés ellenkező lábbal.  

 

Játékos tánc a “Táncolj kismadár” című zeneszámra 

Motívumok 

1. Játék 

 Kiindulás alapállás, karok könyökbe behajlítva. Kacsaszáj játék mindkét kézzel. Az ujjakat a 

 hüvelykujjhoz érintjük 4x.  

 Kacsaszárny (könyökjáték). A könyököt a felsőtest felé közelítjük 4x.  

 A kacsa farához hasonlóan hátratartott csípő, lazított térd. Balra - vissza, balra - vissza  twist 4x.  

 Nyújtott  térddel a test előtt tapsolunk 4x.  

1. Séta  

 Jobb lábbal kezdve 4x8 számolásra séta egymás között jobb - jobb karolással, bal - bal  karolással. 

 Ugyanez még egyszer. A sétát szökdelővel helyettesíthetjük.  

 

 

 

Amennyiben a párcserélős változatban tanítjuk, úgy csak 2x8 számolásra sétálunk a saját párunkkal. A 

következő 2x8 számolásra a fiúk az ellenmenetirány, a lányok a menetirány felé váltanak partnert és 

velük sétálnak.  

 

Petronella (polka zenére) 

Motívumok                            

1. Szökdelő előre:  jobb lábbal kezdve 4 szökdelő előre, ütemelozoben felugrunk a bal lábon +  
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   jobb lábbal előre lépünk, a végén felugrunk + ellenkező lábbal megismételjük + 

   ugyanaz még egyszer.  

 

2. Szökdelő hátra: jobb lábbal kezdve 4 szökdelő hátra 

3. Lány szóló:   jobb lábbal kezdve 4 szökdelő előre, a végén taps. Jobb lábbal kezdve 4 szökdelő 

   hátra, a végén taps.  

 

4. Fiú szóló:   jobb lábbal kezdve 4 szökdelő előre, a végén balra 3/8 fordulat. Jobb lábbal  

   kezdve jobb rézsut előre irányban 4 szökdelő, a végén jobb-jobb kézadás  

   (párcsere). 

 

5. Szökdelő jobbra fordulattal 

   Egymás között 8 szökdelővel megfordulunk egy egészet jobbra. A 6. szökdelő  

   után a fiú a körrel szemben érkezik és az utolsó két szökdelővel a lányt a jobbjára 

   fordítja.  

 

Hacke-spitze polka (polka zenére) 

Motívumok                            

1. Dupla polka                                                                              

 A jobb lábon felugrunk, mialatt a bal láb sarkát kitesszük rézsut előre + megismételjük a 

 jobb lábon a felugrást, mialatt a bal lábat spicc érintkezéssel a jobb láb elé keresztbe  tesszük + 

 ugyanezt azonosan megismételjük + galopp szökdelő oldalra 4x (ütemelozoben a jobb lábon 

 felugrunk + bal lábbal oldalt lépünk + a jobb lábbal a bal mellé ugrunk + ismétlés háromszor 

 azonosan) + ismétlés ellenkezőleg. A lány ellenkező lábbal kezd.  

2. Tapsos ti-ti-tá ritmusban 

 Jobb-jobb kézzel, bal-bal kézzel, kissé behajlított térddel a combtőn, páros kézzel. 

3. Szökdelő jobbra fordulással 

 8 szökdelővel jobb-jobb a karolással egymás között megfordulunk két egészet 

 

A párcserélős változatban csak négy szökdelőt járunk jobb-jobb karolással, majd bal-bal karolással a fiúk 

ellenmenetirány felé, a lányok menetirány felé eső partnerrel járják a további négy szökdelőt.  

 

Olálá (gyorsabb tempójú angol keringő zenére) 

Motívumok                            

1. Toppantó                                                                                 

 Bal lábbal oldalt lépünk + jobb  lábbal kétszer toppantunk a bal láb mellett + ezalatt mindkét 

 karunkkal rumbatökszerű mozgást végzünk.  

 Az első negyedre megemeljük a kart a derékszög fölé, a második és harmadik negyedre 

 kétszer az alkart derékszögig rázzuk. Ismétlés ellenkező lábbal.  

 

2. Tapsos 

 Bal lábbal előre lépünk + jobb lábat a bal láb mellé visszük súlytalanul (pontoz) + szünet. 

 Jobb lábbal hátra lépünk + bal lábat a jobb mellé visszük súlytalanul (pontoz) + szünet.  

 A lépést taps kíséri. Az első negyedre megemeljük a kar magunk elé és 2-3-ra tapsolunk. 

 

3. Helycsere                                                                                   

 Bal lábbal előre lépünk egymás bal válla mellett, a végén balra fordulunk 1/4-et + jobb 

 lábbal oldalt lépünk, a végén tovább balra fordulunk 1/4-et + bal lábbal a jobb láb mellé 
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 lépünk.  

4. Párcsere                                                                                 

 Jobb lábbal kezdve egymás válla mellett három előre lépéssel az ellenmenetirány felé  partnert 

 váltunk. A lány 2 séta táncol előre, a végén 1/2 jobbra fordulat + jobb lábbal a  bal mellé lép. 

 

3/4-es etűd a Kis kacsa fürdik című dalra                                                             

Amennyiben a dal 4/4-es változatát ismerik a gyerekek, úgy lassabb tempójú bécsi keringő zenére 

tanítható.  

Az etűd rondó felépítésű. A visszatérő “A” rész az össze-széjjel motívumfűzés, e közé iktatódik a “B” rész, 

a tapsos motívum, majd a “C” rész, a kar alatt forgó alapmotívuma az előre-hátra hármaslépés, amely 

forgással, fordulással variálódik.  

 

Motívumok 

1.  Össze-széjjel (mp, allegretto): végig előre-hátra hármaslépést járunk (jobb kezd előre, bal 

 hátra). Felállás 4-es körökben az I. a t. szerint, kézfogással. 

 Előre hármaslépés karlendülettel a magasba (a t., érkezés b t.) hátra hármaslépés (b t.), a 

 két helyben lépésnél a c t. szerint a fogást elengedve és egymás felé fordulva + a d t.  szerint 

 előre hármaslépés egymás jobbjára, a karok vízszintesben, a bal erősen behajlítva (e t.) + a 

 hátra hármaslépéssel az e. t. szerint visszafordulás a körbe, és a belső oldalon a fogás 

 elengedése, majd az a t. szerint érkezve körben forgás ez a négy hármaslépés az 1-4.  ütemig 

 tart. Ezután elölről megismételjük ezt a 4 hármaslépést és csak annyi lesz a különbség, hogy  az 

 f t. szerint fordulnak most egymás felé a párok, és a g és h t. szerint lépnek egymás jobbjára (a 

 szimmetrikus forgás ellenére változatlanul egymás jobbjára kell érkezni!), majd a h t. szerint 

 lépnek a hátralépéssel vissza a körbe. Az utóbbi hármaslépést az 5-8 ütemre táncoljuk.  

 

Megjegyzés 

Igen lendületes motívumfűzés. A körben lendületesen vigyük a kart a magasba, majd lendületesen tárjuk 

oldalra, messzire hátra lépve. Az egymáshoz lépésnél szépen vezessük a kart a kézfogáshoz (végig a 

vízszintesben) és az elválásnál szépen nyissuk a kart az újbóli körfogáshoz.  

 

2.  Tapsos (mp, allegretto): Az “1”-esesk motívumát írjuk le. A “2”-esek ezt sorrend cserével 

 táncolják.  

 Szoknya fölött tartott kézzel, jobb lábbal kezdve másfél helyben forgó ridát táncolunk 

 egy egész jobbra forgással a II. a t. szerint; az érkezéskor a bal láb marad hátul magas  féltalp 

 érintésben (V. pozícióban!) + a test előtt hármat tapsolunk, a harmadik taps végén levisszük a 

 kart szoknya fölé; szimmetrikus ismétlés.  

 

3.  Kar alatt forgó (m, allegretto): Kiindulásnál a III. a t. szerint állunk jobb kézfogással. Egy 

 előre hármaslépést járunk, közben az összefogott kezeket a magasba emeljük.  

 Az “1”-esek az  előre lépés közben már kezdenek jobbra forogni, így a két helyben lépés előtt a B 

 t. szerint érkeznek, majd folytatják a hármaslépést, kar alatt átfordulva A “2”-esek fej fölött 

 körző  kézmozgással segítség az “1”-esek forgását + a c t. szerint hátra hármaslépést járnak úgy, 

 hogy a  hátralépés előtt 1/8-ot balra fordulnak (tehát rézsut hátra fognak lépni).  

 

A bal  kart messzire  oldalra tárják, derékkal is bal karjuk felé ívelnek, és tekintetüket bal kezük felé 

fordítják. (a d t. szerint érkeznek) + megismétlik a motívumot szerepcserével a d. és e.t. szerint; az előre 

lépés előtt fordulnak vissza, egymással szembe. 
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Megjegyzés 

Ezt a motívumot is igen lendületesen kell táncolni. A forgók szerepét a fenti leírásban elnagyoltan írunk 

le. Részletesen a következőképpen kell a kar alatt forgást táncolni. Ütemelozoben a bal lábon féltalpra 

emelkedve, testtel 1/4-et fordulunk jobbra és kezdünk felsőtesttel enyhén balra ívelni. 

 

Jobb lábbal így nem előre, hanem a bal előtt balra lépünk a felemelt kar alá, majd mindjárt tovább 

fordulunk testtel 1/4-et jobbra + bal lábon, lábujjon elől V. pozícióba lépve, 1/2-et perdülünk jobbra, 

ezzel befejeződik a kar alatt forgás, a jobb lábbal azonban nem helyben lépünk, hanem szintén elől V. 

pozícióba. A felsőtest ívelését a perdülő forgás közben egyenesítjük ki. A “2”-esek egészen közel lépjenek 

előre az “1”-esekhez, mert csak így tudják szépen vezetni azok kar alatt forgását. Az előre hármaslépésnél 

a szabad kart mélyen oldalra tartjuk és csak a hátra, illetve rézsut hátra lépésnél tárjuk a vízszintig.  

 

COUNTRY TÁNC I. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 

Motívumok                                        

1.  Séta előre (minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve előre sétálnak 8x, a 

 végén egymás felé fordulnak. 1/4-ed fordulat a fiúknak jobbra, a lányoknak balra). 

2.  Séta hátra (váltás). Minden 1/4-re a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve hátra  sétálnak 

 4x. 

3.  Párcsere. Minden 1/4-re a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve jobb rézsut előre 

 sétálnak az új partnerhez.  

4.  Tapsos játék ti-ti-tá ritmusban. 

 (“Ti-ti” saját kéz, “tá” partner keze) 

 Jobb-jobb kézzel, bal-bal kézzel, kissé hajlított térddel, a combtőn páros kézzel.  

5.  Galopp szökdelő oldalra. 8x (két kézfogással). Az ütemelozoben a jobb lábon felugrunk. 

 Bal lábbal oldalt lépünk, felugrunk + jobb lábbal a bal mellé lépünk. Ismétlés azonosan.  

 A lány ellenkezőleg kezd. 

 

COUNTRY TÁNC IV. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 

A számozás a megkülönböztetés miatt szükséges 

Motívumok                                     

1.  Séta előre: valamennyien jobb lábbal kezdve 4 lépést egymás felé előre lépünk, 4. lépés 

 alatt fejet hajtunk.  

2.  Séta hátra: valamennyien jobb lábbal kezdve 4 lépéssel egymástól hátra lépünk.  

3.  Kerülés: 8 előre sétával jobbról balra megkerülik a táncosok egymást. (4 séta a jobb vállig, 

 majd a hát mögött vissza a bal váll mellett). 

4.  Karolás: jobb-jobb karolással 8 előre szökdelő egymás között. Bal-bal karolással 8 előre 

 szökdelő egymás között.  

5.  Galopp szökdelő két kézfogással jobbra 4x és balra 4x, a két sor között.  

6.  Szökdelő: a fiú balra, a lány jobbra fordul 1/4-et és az oszlopsor mellett haladva az első 

 pár az utolsó helyén kaput emel.  

7.  Kapuzás: a párok a lányokat előre engedve szökdelve átbújnak a kapun. Az első pár a  végén 

 marad és most a másik pár áll az élen. A végén szembefordulnak egymással. 

LETKISS 

Motívumok                              

1.  Lengető: bal lábbal igen kis távolságra előre ugrunk, mialatt a jobb lábat sarkon rézsut  előre 

tesszük + bal lábbal igen kis távolságra előre ugrunk, mialatt a jobb lábat kis  térdhajlítással féltalpon a 

bal mellé tesszük + a két ugrást a lengetővel megismételjük +  elölről ellenkező lábbal kezdve (jobb 

lábon ugrunk és a balt lengetve) megismételjük +  páros lábbal, térdhajlítással dobbantva előre 
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ugrunk + páros lábbal térdhajlítással dobbantva  kicsit hátra ugrunk + páros lábbal térdhajlítással 

dobbantva előre ugrunk. A lengető lépés 1-2.  üteme negyedekre történik, az ugrás ritmusképlete: tá-tá-

ti-ti-tá. 

2.  Szóló fordulat: a lengető lépés 1-3 üteme + jobb lábbal előre futunk + bal lábbal előre  futunk + 

 jobb láb a bal láb mellé zár. Az utolsó három fázissal hátkörön egy egészet fordulunk jobbra, 

 mindkét kéz a csípőn.  

3.  Páros fordulat: két kézfogással a lengető lépés 1-3 üteme + jobb lábbal előre futunk + bal 

 lábbal előre futunk + jobb láb a bal láb mellé zár. Az utolsó három fázissal egymás körül 

 balra 1/2-et fordulunk.  

 

A csigás változatban a vezető áll előre, s a többiek mögéjük sorakozva úgy csatlakoznak, hogy mindenki 

az előtte lévő vállát fogja. A vezető után haladva tetszőleges irányba kígyózva táncolják.  

 

DISCO SÉTA (4/4-ES DISCO ZENÉRE) 

Motívumok                                          

1.  Séta előre és hátra: jobb lábbal előre lépünk + bal lábbal előre lépünk + jobb lábbal előre 

 lépünk + bal láb sarkát érinto helyzetbe előre tesszük. Bal lábbal hátra lépünk + jobb  lábbal 

 hátra lépünk + bal lábbal hátra lépünk + jobb láb spiccét érinto helyzetbe hátra tesszük. A 

 lányok bal lábbal, hátra kezdenek.  

2.  Promenád - ellenpromenád séta: promenád irányba jobb lábbal kezdve 3 séta előre, a  végén 1/4 

 fordulat balra + a bal láb sarkát érinto helyzetbe rézsut előre tesszük.  

 Ellenpromenádban bal lábbal kezdve 3 séta előre, a végén 1/4 fordulat jobbra + a jobb láb 

 sarkát érinto helyzetbe rézsut előre tesszük. A lányok ellenkező lábbal kezdenek.  

3.  Szólófordulat jobbra és balra: a promenád - ellenpromenád lépésével szólóban jobbra és 

 balra egy egészet fordulunk. A lányok bal lábbal kezdenek és balra fordulnak. 

 

COUNTRY TÁNC II. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 

MAN-MIXER 

Motívumok                                          

1.  Séta előre: minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobbal kezdve előre sétálnak 8x a 

 végén egymás felé fordulnak (1/4 fordulat a fiúknak jobbra, a lányoknak balra). 

2.  Séta hátra: (válás) minden negyedre a fiúk a bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve hátra 

 sétálnak 4x. 

3.  Dobogó, taps:  

 a.)  Ti-ti-tá ritmusban dobolunk. Kiindulás: párhuzamos láb, csípőre tett kéz.   

  ütemelozoben a jobb lábon térdhajlítás. Bal lábbal , hajlított térddel a jobb láb   

  mellett dobbantunk + jobb lábbal, behajlított térddel a bal láb mellett    

  dobbantunk, a végén nyújt  a térd. A lány ellenkező lábbal kezd.  

 b.)  Ti-ti-tá ritmusban tapsolunk. (mindenki saját tenyerével üti a ritmust) 

4.  Kerülés: 8 sétával jobbról - balra megkerülik a táncosok egymást. (Fiú: bal lábbal kezdve 3 séta 

 előre a jobb vállig + jobb lábbal a lány háta mögött, oldalt lépünk.  

 

 Ezzel átkerülünk a lány bal vállához + 4 hátra sétával visszakerülünk a helyünkre.  

5.  Párcsere: a fiúk bal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 előre sétával jobb rézsut előre irányba 

 táncolnak, a végén jobb - jobb kézadás.  

6.  Forgás: a fiúk bal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 előre sétával egymás körül jobbra fordulnak 1 + 

 1/4-et, a végén a lány még 1/2-et fordul jobbra. Érkezés: menetirányba a lány a fiú jobbján. 
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COUNTRY TÁNC III. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 

YANKEE - MIXER 

Motívumok                                          

1.  Dupla polka: jobb lábon felugrunk, mialatt a bal láb sarkát kitesszük rézsut előre + 

 megismételjük a felugrást, mialatt a bal lábat spiccérintkezéssel a jobb láb elé keresztbe 

 tesszük + ugyanazt azonosan megismételjük + galopp szökdelő oldalra 4x. (Ütemelozoben a jobb 

 lábon felugrunk. Bal lábbal oldalt  lépünk, felugrunk + jobb lábbal a bal láb mellé lépünk 

 felugrunk + ismétlés háromszor azonosan) ismétlés ellenkezőleg. A lány ellenkező lábon kezd.  

2.  Páros csusszanás hátra: ütemelozoben páros lábon térdhajlítás + páros lábon hátra 

 csusszanunk, mialatt a térd nyújt + páros lábon térdhajlítás, mialatt magunk előtt tapsolunk. 

 Háromszor azonosan ismételünk.  

3.  Párcsere: minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 szökdelőt  járnak 

 jobb rézsut előre az új partnerhez, a végén jobb-jobb karolás.  

4.  Karolás: minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 előre 

 szökdelővel egymás között egy egészet jobbra fordulnak. Érkezés: egymással szemben, 

 könyökben behajlított karral két kézfogás. 

 

DISCO TÁNC II. (SORTÁNC 4/4 DISCO ZENÉRE) 

STOMP  

Motívumok                                          

1.  Séta hátra: jobb lábbal kezdve negyedekre 3 séta + negyedik negyedre a bal láb spiccét 

 hátra érinto helyzetbe tesszük.  

2.  Séta előre: bal lábbal kezdve negyedekre 3 séta előre + a negyedik negyedre a jobb láb  sarkát elől 

érinto helyzetbe tesszük. 

3.  Szólófordulat jobbra és balra: jobb lábbal kezdve 3 sétával egy egészet fordulunk jobbra + a bal 

 lábat sarokérintéssel jobb rézsut előre tesszük. 

4.  Dupla érinto: jobb lábbal oldalt lépünk + a bal lábat súlytalanul a jobb láb elé tesszük, a bal lábat 

 oldalt érinto helyzetbe visszük + megismételve a második fázist a bal lábat talpon 

 súlytalanul a jobb láb elé tesszük. Ismétlés ellenkező lábbal. 

5.  Szimpla érinto: jobb lábbal oldalt lépünk + a bal lábat féltalpon súlytalanul a jobb láb elé 

 tesszük. Ismétlés ellenkező lábbal. 

6.  Twist + taps: zárt lábbal és hajlított térddel balra, jobbra, balra csípőcsavar +  felegyenesedünk 

 és magunk előtt tapsolunk.  

 

 

DISCO CHA-CHA-CHA                          

Motívumok                                          

1.  Kerülő. bevezető lépés jobb rézsut előre + bal lábbal és jobb lábbal kezdve 2 séta előre a 

 partner bal válla felé + sasszé lépés balra (oldalt + mellé + oldalt) hát a hátnak + jobb és bal lábbal 

 kezdve 2 séta hátra a partner jobb válla mellett + sasszé lépés jobbra, amellyel  egymással 

 szemben megérkezünk. Ritmusa: negyed, negyed, negyed, nyolcad, nyolcad. 

2.  Váll a vállhoz: ütemelozoben 1/8-ot fordulunk. Bal lábbal előre lépünk + jobb lábbal  hátra 

 lépünk + sasszé lépés balra egymással szemben, a végén 1/8-ot balra fordulunk + jobb lábbal 

 előre lépünk + bal lábbal hátra lépünk + sasszé lépés egymással szemben. 

3.  Lépő fordulat jobbra és balra: bal lábbal kezdve két előre séta + sasszé lépés balra, amellyel egy 

 egészet fordulunk jobbra. Jobb lábbal kezdve két előre séta + sasszé lépés jobbra, amellyel egy 

 egészet fordulunk balra.  

  



 

 

 

246 

  

KKLLAASSSSZZIIKKUUSS  BBAALLEETTTT        

11..  ÉÉVV  

  

Gyakorlatok a rúdnál 

 Lábhelyzetek és pozícióváltás 90 fokos és 180 fokos lábtartásban, I., II., III., V. pozícióban, 

 Demi plié I., II., III. pozícióban 90 fokon, majd 180 fokra nyitott lábbal, rúddal szemben állva,  

 Hátrahajlás rúddal szemben, 

 Relevé és plié relevé párhuzamos és 90 fokra nyitott állásban,  

 Plié soutenu rúddal szemben és rúdnak háttal, 

 Degagé rúddal szemben II. pozícióban, 

 Térdhajlítás és féltalpra emelkedés párhuzamos lábbal (demi plié - féltalp - térdnyújtás - talpra 

ereszkedés), 

 Hátizom gyakorlat (asztalállás) 

 

Gyakorlatok középen 

 Hátegyenesítés előző és törökülésben, 

 Hátegyenesítés álló helyzetben (asztalka) 

 Törzsfordítás és törzshajlítás oldalra 

 Lábfeszítő és lazító gyakorlatok (pipa-ceruza-spicc) 

 Háton fekvésben lábemelés 

 Térdelésből térd mellé ülés jobbra és balra 

 Háton fekvésben mellkas emelés 

 Háton fekvésben csípő emelés 

 Hason fekvésben mellkas emelés 

 Hason fekvésben hátra lábemelés 

 Lábdobás nyújtott ülésbol indítva 

 Lábdobás hastámaszból indítva 

 Nyújtógyakorlat (hernyómozgás, nyújtott térdekkel) 

 Nyújtógyakorlat (béka) 

 Nyújtógyakorlat (ülésben) 

 Térbeosztás (1.2.3.4.5.6.7.8-as irányok) 

 Karvezetések (gimnasztika karhelyzetei) 

 Klasszikus balett karpozíciók (I. II. III.) 

 Port de bras-k 1/2, I.II. 

 Relevék mint a rúdnál 

 

Járások 

 Járás különböző zene értékekre (1(6, 1/4, 1/2, stb.) 

 Járás féltalpon 

 Járás tapssal 

 

Futások 

 Futás hátul felkapott lábbal 

 Futás elől felkapott lábbal 

 Futás előre nyújtott lábbal 

 

Szökdelések (ugrások) 
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 Szökdelés két lábon zárt lábtartással egyenletes és ritmizált tempóban 

 Szökdelés páros lábbal haladva 

 Szökdelés váltott lábbal haladva (indián szökdelés) 

 Szökdelés párhuzamos lábbal 1/4 és 1/2 fordulattal 

 

22..  ÉÉVV  

  

Egyszerű balett elemek a rúdnál és középen (Port de bras-k) 

Rúdgyakorlatok 

 Pozícióváltás rúddal szemben és rúd mellett 

 Demi plié I. II. V. pozícióban rúd mellett 

 Battement tendu I. és V. pozícióban rúddal szemben és háttal 

 Battement tendu I. pozícióban rúd mellett előre, oldalra és hátra 

 Battemenete tendu passé par terre 

 Battement tendu jeté rúddal szemben és rúdnak háttal állva, hátra, oldalt, előre, oldalt 

 Demi rond en dehors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Plié soutenu rúd mellett 

 Relevé lent 45 fokra 

 Relevék I. II. pozícióban plié-vel és plié nélkül 

 

Középgyakorlatok 

 Pozícióváltás 

 Demi plié I. II. pozícióban 

 Battemenet tendu I. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu passé par terre en face 

 Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon 

 Port de bras I. II.  

 

Allegro 

 Temps levé sauté                            

 Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva 

 Galopplépés 

  

33..  ÉÉVV  

  

Klasszikus balett pozíciók használata rúdnál és középen. Pózok fogalma. 

Rúdgyakorlatok 

 Pozíció megtanítása                           

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié I. II. V. pozícióban 

 Battement tendu V. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Sar le cou-de-pied helyzetek alacsony, rendkívüli, passé-ban 

 Relevé lent 45 fok fölé 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Grand battement jeté rúddal szemben hátra és oldalra, rúdnak háttal előre 

 Relevék V. pozícióban nyújtva és plié-vel 

 Hajlás oldalra rúddal szemben állva 
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Középgyakorlatok 

 Grand plié I. II. pozícióban 

 Battemenet tendu V. pozícióban 

 Demi rond lábbujjheggyel a földet érintve en de hors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en de hors és en de dans 

 Plié soutenu V. pozícióból 

 Pózok, croisé és éffacée irányok V. pozícióban nagy kartartással 

 Port de bras 

 Relevék I. II. pozícióban nyújtva és plié-vel 

 

Allegró         

 Temp levé sauté V. pozícióban 

 Petit échappé formák 

 Petit changement de pied 

 Chassé előre és oldalra V. pozícióban 

 

 

  

44..  ÉÉVV  

  

Battement-ok plié-vel és nyújtva. Balance gyakorlatok. Fordulatok, forgások. 

Rúdgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban     

 Battement tendu demi plié-vel 

 Battement tendu jeté demi plié-vel 

 Battement tendu jeté passé par terre 

 Preparáció a rond de jambe par terre-hez 

 Fondu 45 fokon rúddal szemben állva hátra és oldalra, rúdnak háttal állva előre 

 Frappé 35 fokon előre, oldalra, hátra 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra nyitni 

 Relevé lent 90 fokon 

 Petit battement sur le cou-de-pied 

 Grand battemenet előre, oldalra, hátra 

 Félfordulat V. pozícióból, V. pozícióban rúd felé és rúdtól elfordulva 

 Balance talpon, egy lábon állva és féltalpon, két lábon állva pozíciókban 

 Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en de hors és en dedans 

 

Középgyakorlatok 

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié V. pozícióban 

 Battemenet tendu demi plié-vel 

 Battement tendu marché 

 Battement tendu jeté 

 Relevé lent 45 fok 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Pózok lábujjheggyel a földet érintve nagy kartartással croisé, éffacé előre és hátra, I. II. III. 

arabesque 
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 Tem lié par terre tagoltan előre és hátra 

 Port de bras 

 Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez IV. V. pozícióból V. pozícióba zárva en dehors és en 

dedans 

 

Allegró         

 Assemblé oldalra (előre és hátra haladva) 

 Glissade oldalra, váltva és nem váltva 

 Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 

 Petit jeté oldalra a rúdnál 

 

Fordulatok, forgások 

 Fordulat a rúdnál V. pozícióban           

 Fordulat középen V. pozícióban tour sur place 

  

  

  

  

55..  ÉÉVV  

  

Néhány gyakorlat féltalpon. Demi és grand rond-ok 45 fokon. Ugrások fordulva. Forgások par terre és 

diagonálban. 

 

Rúdgyakorlatok 

 Battement double-tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Rond de jambe par terre demi plié-vel, en dehors és en dedans 

 Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Double fondu 45 fokon 

 Soutenu 45 fokon 

 Demi és grand rond 45 fokon talpon en dehors, en dedans 

 Frappé féltalpon 

 Double frappé talpon 

 Rond de jambe en l’air rúddal szemben, nyújtva és plié-vel 

 Petit battement féltalpon 

 Developpé 

 Attitude helyzetek 

 Relevék egy lábon 

 Balance féltalpon rendkívüli sur le cou-de-pied-ben 

 Grand battement jeté passé par terre 

 

Középgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban 

 Battemenet tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu pózokban, nagy kartartással 

 Battement tendu jeté marché 

 Fondu 45 fokon en face 

 Soutenu 45 fokon en face 
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 Frappé 35 fokon en face 

 Double frappé 35 fokon en face 

 Petit battement talpon 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra 

 Relevé lent 90 fokon a tanult pózokban 

 Pas balancée en face 

 VI. part de bras 

 

Allegró         

 Petit jeté oldalra                        

 Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal         

 Sissonne simple elől és hátul felhúzott sur le cou-de-pied-vel, rúdnál és középen 

 Sissonne fermé oldalra 

 Glissade előre és hátra 

 Assemblé előre és hátra 

 Changement egy fordulattal 

 

Nagyobb és nehezebb ugrásokat, ha azt a főtárgy megkívánja, az évfolyam fizikai állapotának és balett 

tudásának figyelembevételével taníthatunk. 

 

Fordulatok, forgások 

 Egy tour sur le cou-de-pied IV. és V. pozícióban 

 Tour posé en dehors, en dedans 

 Tour pas de bourrée diagonálban 

 Tour chainé diagonálban 

 Tour piqué diagonálban 

 

A számonkérés formája 

A tanulók az Alapfok 2-6. évfolyamába félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

  

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam  tananyagának ismerete,         

 a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 

  

  

  

TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC  

1. ÉV 

  

A Történelmi társastánc tanítását a 19. századi társasági táncok alaplépéseivel, azok stílusának és 

magatartásformáinak megismertetésével kezdjük.  

 

Alaplépések és táncok 

 19. századi bók 

 Pas marché 
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 Pas glissé 

 Pas élevé 

 Chassé 

 Pas degagé 

 Pas galopp 

 Pas polka előre-hátra-oldalra 

 Forgó polka szólóban 

 Forgó polka párosan 

 Kreuzpolka 

 Keringő lépés előre-hátra 

 Keringő lépés előre és hátra haladva 

 Forgó keringő szólóban 

 Páros-forgó keringő 

 Valse-Mignon 

 Pas balancé 

 Pas marché etűd 

2. ÉV 

  

Az előző év lépésanyagát már etűdök és egyszerűbb koreográfiák betanulásán keresztül gyakorolják a 

tanulók.                                        

 

Alaplépések és táncok 

 Pas chassé A formák 

 Pas chassé B formák 

 Polonaise előre - hátra haladva 

 Polka etűd 

 Keringő koreográfia 

3. ÉV 

  

A 19. század könnyedsége mellett a barokk szertartásosabb, kifinomultabb, kötöttebb stílusával 

ismertetjük meg a tanulókat a menüett lépésein keresztül. A rokokó Gavotte lépései már klasszikus 

kifinomultságot is igényelnek.  

 

Alaplépések és táncok 

 Századi Menüett bók 

 Pas menü 

 Menüett tánc 

 Gavotte bók 

 Pas gavotte 

 Pas de zefír 

 Pas pompadur 

 Galambocska 

 Kiskontra tánc 

 Polonaise etűd 

4. ÉV 

  

Az utolsó év anyagába kerül egy magyar úri, báli tánc a Körmagyar, mert stílusa eltér a gyerekek által 

ismert néptánctól, ezért nehezebb elsajátítaniuk.  



 

 

 

252 

 

Alaplépések és táncok 

 Tarantella            

 Gavotte tánc 

 Francia négyes 

 Körmagyar lépései és tánc 

 

Andalgó  Lejtő   Fonás 

Tétovázó  Vágó   Keresztező 

Csalogató  Toborzó  Bölcső 

Csárdás   Lengető  Magányforgó 

Rida   Emelkedő  Kisharang 

Cifra   Verbunkos  Bokázók 

 

A számonkérés formája 

A tanulók a Továbbképző 7-10. évfolyamában félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

  

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam  tananyagának ismerete,    

 az elsajátított táncok korhű, stílusos bemutatása 

  

  

VVIISSEELLKKEEDDÉÉSSKKUULLTTÚÚRRAA        

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a 

társas érintkezés 

viselkedéskultúrájának alapszabályait, magatartásformáit 

Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs készség mellett kialakul a 

tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének igénye, az emberi jogok tiszteletben 

tartása 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az önmegismerés, az önkontroll, az önfejlesztés igényének kialakítása 

– A kezdeményezőképesség és a kreativitás fejlesztése 

– A kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Viselkedésünk alapjai 

Viselkedés táncos alkalmakkor 

Az étkezés illeme 
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Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága 

Nők és férfiak (fiúk és lányok) 

Művelődés, szórakozás 

Az ajándékozás illeme 

Utazás, közlekedés 

Kapcsolattartás távolról 

Nemzeti sajátosságok 

Amit még illik tudni 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet illemtanát 

A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben és a 

szabadidős 

tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos alkalmakra vonatkozó 

szabályainak gyakorlati alkalmazására 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Az illemmel, etikettel, protokollal foglalkozó hazai kiadású könyvek, kérdések–feleletek oktatási 

segédkönyv, intelligenciatesztek. 

 

 

A növendék ebben a korban (14 év) igényli a legjobban a segítséget a mindennapok gyakorlatához.  

A különböző témaköröket a tanár által irányított beszélgetés formájában ajánlott feldolgozni.  

 

1. ÉV (Alapfok 5. évfolyam)   

Témakörök 

 Viselkedés általános szabályai              

 Köszönés, megszólítás, tegezés, magázás 

 Bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók 

 A bocsánatkérés formái, a pontosság 

 Viselkedés táncos alkalmakkor (felkérés, lekérés, leköszönés) 

 Társalgás 

 Öltözködés, divat 

 Testápolás, kozmetika, ékszerek 

 Kirándulás 

 Megjelenés, viselkedés étteremben 

 Megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 

 Étkezés, helyes tartás ülés közben 

 Mit, mivel, hogyan eszünk? 

 Vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 

 A rágógumi 

 Utazás 

 Telefonálás, levelezés 

 Ajándékozás 

 Nemzeti sajátosságok 

 

A számonkérés formája 

A tanulók az Alapfok 5. évfolyamában félévkor az órai munka alapján, év végén vizsgateszt kitöltése 
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során adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint 

osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel.   

  

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályainak ismerete 

 tájékozottság a köznapi élet illemtanában 

 

Szakirodalom 

Gyermektáncok. NPI 

Játék és tánc az általános iskolában I-IV. évfolyam 

 Magyar Művelődési Intézet Néptáncosok Szakmai Háza, 1992.  

A klasszikus és jazz balett technika 

 NPI. 1977. Balett pedagógiai kiskönyvtár 

Ligeti Mária: Alapfokú dzsessz-tréning 

 Népművelési Intézet, Bp., 1982. 

Társastánc pedagógusok kiskönyvtára 

 

Ligeti Mária: A 19. századi történelmi társastáncok alapjai 

 Népművelési Intézet, 1985. 

Szerdahelyi Tünde: Társastáncok kezdőknek 

 Népművelési Intézet, 1982.  

Szentpál Mária: Alapfokú társastánc ritmika 

 Társastánc pedagógusok kiskönyvtára 

Társastánc tanfolyamok útmutatója 

 NPI. 1966. Társastánc pedagógusok kiskönyvtára 

Divattáncok 

 NPI. 1969. Társastánc pedagógusok kiskönyvtára 

Versenycsárdás 

 NPI. 1969. Társastánc pedagógusok kiskönyvtára 

Versenytánc útmutató 

 NPI. 1971. Társastánc pedagógusok kiskönyvtára 

Versenytánc útmutató - a versenytánc D és C évfolyamos standard anyagnak módszertana 

 Népművelési Intézet. Bp., 1981. Tpk.  

Nemzetközi versenyiskola “B” évfolyamos gyakorlati anyaga 

 Népművelési Intézet. 1982. TPK. 

Alex Moore: The Revised Technique of Ballroom Dancing. 1977., Társastánc  

 Zeneműkiadó. 1985.  

The Revised Technique of Latin American Dancing. 

 London, 1981. 

Illemtan I.  

 NPI. 1967. Tpk. 

Ottlik Károly: Protokoll - Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. 

 Protokoll ‘96. Könyvkiadó Bp., 1993.  

Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll 

 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1993.  

Ottlik Károly: Protokoll plussz - Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában 

 Protokoll ‘96 Könyvkiadó Bp., 1995. 

Inge Wolf: Farmer vagy szmoking? Nagy Illemkódex 
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 Trivium Kiadó Bp., 1995.  

Ottlik Károly: Protokoll extra - Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában 

 Protokoll ‘96. Könyvkiadó Bp., 1996.  

 

Rövidítések: 

NPI Népművelési Propaganda Iroda 

Tpk Társastánc pedagógusok kiskönyvtára 

 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társastáncok kialakulását, 

történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és műveiket. A társastáncok stílus és formavilágát, 

az európai és hazai táncmozgalmak törekvéseit, és műhelyeik fejlődését. 

 

Alapfokú évfolyamok 

  

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudásának, személyiségének, esztétikai és művészeti 

tudatosságának, nyelvi kommunikációjának fejlesztése, összegző és szintetizáló képességének javítása 

 

Tananyag 

A társastánc művészi és közhasznú formái 

A társasági táncélet alkalmai, eseményei 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

A standard és latin–amerikai táncok kialakulása, történeti háttere 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit, a 

társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a társastánc művészi és közhasznú formáit, a színpadi 

táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait 

A tanuló legyen képes felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet különböző alkalmait, 

jellemző stílusjegyeit. 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló stílusérzékének, elemző képességének, analizáló értelmezésének, aktív befogadó 

magatartásának, egyéni és közösségi alkotótevékenységének fejlesztése. 

 

Tananyag 

A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) nemzetközileg 

meghatározó alkotóműhelyei, képviselői 

Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük 

A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles képviselőit, 

munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a kor társastáncainak 

formanyelveit 

A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáit, stílusjegyeit (jellege, ütem, 

tempó, ritmus) 

A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, alkotóműhelyeit és jeles 

képviselőit 

A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit 

 

A tanuló legyen képes 

A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai szókincs és fogalomkészlet önálló 

használatára 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánctörténet, 10 perc 

A vizsga tartalma 

 

A szaktanár által összeállított szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. századi magyar és 

európai társasági  táncélet fejlődéséről, korszakairól és neves táncmestereikről. A standard és latin–

amerikai táncok kialakulásáról, történeti hátteréről, a társasági táncélet alkalmairól és eseményeiről 

– A társasági élet alkalmai. 

– A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 

– A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 

– A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói. 

 

A vizsga értékelése 

– A standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai táncok 

(Samba, 

Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáinak, stílusjegyeinek ismerete (jellege, ütem, 

tempó, 

ritmus). 

– A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének, alkotóműhelyeinek és jeles 

képviselőinek ismerete. 

– A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A standard táncok, a latinamerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit tartalmazó 
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társastánckönyv, a táncalkalmakkal, a nemzetközi és hazai táncélettel, a színpadi táncművészettel 

foglalkozó könyvek, oktatási segédanyagok, társastánc videokazetták, DVD–k, televízió, videó lejátszó, 

DVD lejátszó 

 

 

 

 

TÁRSASTÁNC GIMNASZTIKA 

 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális társastáncformák és táncok 

elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan előkészített és bemelegített állapotban legyen. 

Alapvető cél a sérülések elkerülése, a testtartási hibák javítása, a koordináció és a ritmikai készség 

fejlesztése 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes, tudatosan kontrollált légzéstechnika és testtartás megtanulása és alkalmazása, a koordinációs 

készséget fejlesztő gyakorlatok és motívumok elsajátítása, tudatos alkalmazása és kivitelezése 

 

Tananyag 

A kontrollált légzéstechnika elsajátítása 

A mozdulat iránya 

A mozdulat magassága és mélysége 

A mozdulat ritmusa 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok sajátosságait, 

tájékozódást a térben 

A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben – színpadi térformákban – 

és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A mozgás esztétikai törvényszerűségeinek megismerése és tudatos alkalmazása a gyakorlatokban, az 

akusztikus és vizuális képességek, ritmikai készségek és koordinációs képességek fejlesztése 

 

Tananyag 

A karok, törzs, lábak izomzatának erősítése 

Az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítása 

A táncelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok összeállítása etűd formában 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és etűdöket. A 

tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések tudatos használatát és ismeretét. 
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A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek erősítésére és 

bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladat 

– A természetes mozgásfajták megismerése, a mozgáskészségen alapuló mozgásérzék tudatosítása, a 

ritmika, az izomerő tudatos használata, az egyéni improvizáció fejlesztése 

 

Tananyag 

Az előképző gyakorlatainak egymás utáni folyamatos összekapcsolása 

A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

Lábgyakorlatok 

Nyakgyakorlatok 

Törzsgyakorlatok 

Kargyakorlatok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb–, nyak–, törzs– és kargyakorlatokat, a 

tanult 

mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen kreatív, gondolatait tudja kifejezni nem csak 

verbális, hanem nonverbális kifejezési eszközök segítségével is. 

A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 

tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló tudatos izomhasználata, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete, kombinációs 

gyakorlatok, 

etűdök önálló összeállítása, a mozgásfolyamatok kontrollja 

 

Tananyag 

Lábgyakorlatok álló helyzetben 

Törzsgyakorlatok (fekvésben, rúd mellett) 

Hasizomgyakorlatok 

Kargyakorlatok 

Kombinációs gyakorlatok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb– és törzsgyakorlatokat, a hasizomgyakorlatokat és 

kombinációkat. 

A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok kivitelezésére, az 

izomerősítő gyakorlatok valamint kombinációk helyes és tudatos bemutatására, művészi kifejezésére, 

interpretálására. 



 

 

 

259 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az etűdkészítés szabályainak megismerése. 

– Az izolált testmozgások, kar – lábgyakorlatok elsajátítása. 

– Önálló kombináció és etűdkészítés. 

 

Tananyag 

Karhajlítás, nyújtás, feszítés 

Kézfej, ujjak tudatos használata 

Lábgyakorlatok – alsó lábszár, felső lábszár függetlenített mozgásai, lábujjgyakorlatok 

Törzsívek 

Testhullám 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a tudatos 

testhasználatot 

A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei frázisok és lüktetések 

felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gimnasztikai gyakorlatokat bemutató tankönyv, CD–k a ritmikus mozgáshoz, a terem méretének 

megfelelő audio készülék (CD lejátszó) 

 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 

A tantárgy célja 

A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk korszakok, 

valamint 

a XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok szokásaival és illemtanával. 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül 

koordinációs 

képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, továbbá a tanulók koncentráló 

képességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs 

készségének 

fejlesztését. 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas 

kapcsolatainak 

kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a tanulók előadói készségének, 

művészi 

kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez.  

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön komplex 

korszemlélete 

és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan visszakapcsolni. 
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Alapfokú évfolyamok 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése valamint 

a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott 

mozdulat–és lépésanyagon keresztül. 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek 

megismertetése. 

 

 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a koreográfiák 

által. 

– A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 

 

Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 

Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 

– Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’ air, reprise, branle, Capriole, révérence 

A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle; 

– Branle coupé, Branle coupé, Charlotte, Branle coupé Aridan 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 

A tréfás, utánzó branle; 

– Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandieres, Branle des Pois, Branle de la Montarde 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

Páros táncok 

Lépő tánc: Pavane 

Lépésanyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret 

Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 

Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 

Cinq pas variációk: „croisé”, „pieds joints” 

Pas raccourci: révérence passagiere 

Egyéb variációk: fleuret, onze pas 

Különböző lépéskötés lehetőségek, improvizáció 

Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

Koreográfia szóló párra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok 
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jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc összhangjának 

betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint  

a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott 

mozdulat–és lépésanyagon keresztül. 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentésének 

megismertetése. 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a koreográfiák 

által. 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Barokk báli táncok 

Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifelé forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, élevé, port des 

bras 

Előkészítő etűdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 

Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

Etüd 4/4–ben 

Menüett 

Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

Menüett etüd 3/4–es zenére 

Contredance français; 

– Menuet, R. A. Feuillet: La Bergere, Menuet du Chevalier 

Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 

Figurák: révérence, bevezetés, „Z”, „malom” jobb kézzel, „malom” bal kézzel, két kezet nyújt 

Koreográfia 

Angol country dances 

Lépések, figurák: slipping, step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

– J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell 

Ismétlő anyag 

Reneszánsz társastáncok 

Gaillarde koreográfia szóló párra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok 

jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos, kifejező bemutatására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 
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8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott 

mozdulat–és lépésanyagon keresztül. 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentésének 

megismertetése. 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a koreográfiák 

által. 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejezőkészségének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva. 

Koreográfia 

Francia négyes 

Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 

Francia négyes kiválasztott tételei 

Körmagyar 

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, toppantó, 

villám, kisharang, 

toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

Koreográfia a Szőllősi–féle „körtáncz” alapján 

Ismétlő anyag 

Korszakonként egy–egy koreográfia 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok 

jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és tánc összhangjának 

betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, 

korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, viselettörténeti könyvek, történelmi társastánc DVD–k, a 

terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó 

 

  

  

VVII..  AA  TTAANNSSZZAAKK  TTÁÁRRGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  

Tárgyi feltételek 

 parkettás táncterem 

 mozgatható vagy rögzített balett rúd 

 mozgatható vagy rögzített tükör 

 pianínó 
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 öltözo, zuhany 

 erősítő 

 magnetofon 

 CD lejátszó 

 videólejátszó 

 audiókazetták, CD lemezek, videókazetták, kották 

 paraffin 

 minimum 8 rend leány- és 8 rend fiúruha a társastánc formációkhoz 

 

 

 

 

TTÁÁNNCCTTÖÖRRTTÉÉNNEETT  

 

  

AA  TTÁÁNNCCTTÖÖRRTTÉÉNNEETT  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII  

  

A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulókat szakmai ismereteikre alapozva ismertesse meg az 

egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó egyéniségeinek 

munkásságával, a táncirodalom néhány alapvető művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket 

arra, hogy a táncművészet érto  és élvezo befogadójává váljanak.  

 

A tantárgy feladata 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a tánc művészi és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait,  

 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban: 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Fejlessze a tanuló: 

 nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

 vizuális memóriáját, 

 képzelőerejét. 

Ösztönözze a diákot: 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 

 a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban:  
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 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.  

 

 

TTAANNAANNYYAAGG  

 

A tánctörténet tanítása a továbbképző 7-8. évfolyamában történik minden tanszakon, heti 1 órában. A 

tanulók ekkor már rendelkeznek a tantárgy befogadásához szükséges megfelelő történelmi, irodalmi, 

zenei és művészettörténeti ismeretekkel.  

 

1. ÉV 

 

A köznapi és művészi mozgás 

Tér-idő-erő-kifejezés 

A közhasznú és művészi tánc 

A tánc és a társművészetek 

A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:  

 a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

 a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

 a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

 

2. ÉV 

 

A színpadi tánc története: 

 romantikus balettek (olasz, dán, francia) 

 klasszikus balettek (oroszok) 

 

Megújulás a 20. században: 

 balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház) 

 modern tánc (amerikai, európai, magyar) 

 folklorizmus (jazz, orosz színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc) 

 

Tanévenként legalább két táncelőadás megtekintése és közös feldolgozása. Egy együttes próbájának 

legalább egy alkalommal történő megtekintése, a látottak közös feldolgozása.  

 

A számonkérés javasolt formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult.       

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló teljesítményében nem 

az elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sajátosságaira való érzékenységet, a kialakult 

stílusismeretet, a szakmai szókincs és fogalomkészlet elsajátítását.  

  

  

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

 

 



 

 

 

265 

  

AA  TTAANNTTÁÁRRGGYY  TTÁÁRRGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  

  

 

Tárgyi feltételek: 

 videólejátszó 

 televízió 

 magnetofon 

 diavetítő 

 CD-lejátszó 

 videókazetták (a tánc összes műfaját tartalmazó archív felvételek) 

 diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó) 

 kézikönyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

 tábla (kréta) 

 hangtár - CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

  

  

IIII//66..  KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 

érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a látás 

kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezet és képzeletet. A 

tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem 

kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel 

való megjelenítésének gyakorlatára. 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük 

használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális 

információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és 

önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 

érzékenység 

– nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás kiművelésére és 

tudatosítására. 

A követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. 

A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős 

érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, 

tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés 
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nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás 

lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves 

hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, médiaművészeti 

értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt 

értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 

 

A program keretében folyó vizuális nevelésalkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlatát. A képzés 

széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését.  

Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira 

építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. 

 

A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaji sajátosságokat, a művészi 

kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal miközben célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében 

és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 

Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ága felkészíti a tanulókat:  

a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére 

a vizuális információk, közlemények megértésére 

a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra 

tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra 

a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére 

a kifejezési eljárások használatára 

élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére 

a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására 

a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére 

a vizuális önkifejezésre, alkotásra 

tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 

tervezésre, konstruálásra  

a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére 

eszközhasználatra, anyagalakításra 

tárgykészítésre, környezetformálásra 

a baleset- és munkavédelmi előírások betartására 

a kézműves tevékenységek gyakorlatára 

a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 

a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére 

a mindennapok, a természet, a társadalom szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására 
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a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére a műelemzési 

eljárások alkalmazására 

 

Lehetővé teszi a néphagyomány, a környezet- és tárgykultúra megismerését. Kialakítja az 

esztétikum iránti igényt, az esztétikai élményképességet, az alkotói magatartást és ehhez tartozó 

pozitív beállítódásokat, szokásokat. Fejleszti a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.  

 

Gyermekközpontúsága miatt a szülők és a tanulók szívesen választják az alapfokú 

művészetoktatás által kínált képzési formát. 

Iskolánk délutáni tanrend szerint működik, amely keretén belül a két kötelező tantárgy tanítása 

heti kétszer 90 perces képzési idővel valósul meg. A két kötelező tantárgy: a rajz-festés-mintázás 

valamint a műhelygyakorlat. Rajz-festés-mintázáson a diákok az alapvető grafikai, festészeti és 

plasztikai műveleteket sajátíthatják el; a műhelygyakorlatok során pedig a rendelkezésükre álló 

választék (grafika, kézműves, makett- és papírtárgykészítő, bábkészítő, bőrműves, textilműves) 

alapján dönthetik el, hogy melyik kifejezési formában szeretnének leginkább elmélyülni. 

 

Tanáraink felkészültek, speciális tudással, képességgel, főiskolai, egyetemi diplomával 

rendelkeznek és változatos, izgalmas, érdekes, kreatív foglalkozásokat tartanak. 

Tanulóink szempontjából nélkülözhetetlen a segítő-fejlesztő-ötletgazdag pedagógiai munka, 

mely során célunk, hogy a gyerekek örömteli, vidám, inspiráló légkörben bonthassák ki 

tehetségüket. 

Kiemelt feladatunk az országos versenyeken való színvonalas szereplések folytatása. 

 

Rendszeresen szervezünk nyílt napokat, hogy tevékenységünk két alappillére – a 

gyermekközpontúság és az igényes, minőségi munka – szilárd talajon álljon. 

A célok elérését meglátásunk szerint jól szolgálják a féléves rendszerességű, szemet-lelket 

gyönyörködtető vizsgamunka kiállítások, valamint a vidám, kellemes hangulatú őszi-tavaszi 

kirándulások, alkotónapok. 

 

Intézményünk az elmúlt évek alatt egyéni arculatot alakított ki. Nagysikerű képzőművészeti 

kiállításaink, nemzetközi és országos képző- és iparművészeti eredményeink, közszerepléseink a 

városban rangot adtak számunkra. 

 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 

tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, 

amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely 

elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 

– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő 
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feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni 

korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 

 

Az iskolai pedagógiai programnak két nagy egysége: 

- a nevelési program és 

- a helyi tanterv 

 

1.1. NEVELÉSI PROGRAM 
 
1.1.1. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 

Intézményünk pedagógiai alapelvei, hogy a minőségközpontúságot és a tehetséggondozást 

állandóan szem előtt tartva, tevékenységünk szolgáltató jellegét megőrizzük. A ránk bízott 

gyerekek emberi értékeit, lelki egészségét, értelmi és érzelmi intelligenciáját, magatartási 

szokásait, alkotásvágyát, alkotó képességét sikerélményt biztosító, szeretetteljes, mindenkire 

személy szerint odafigyelő, segítő, esélyegyenlőségre lehetőséget adó légkör megteremtésével 

biztosítsuk. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetség ígéretek individuális fejlesztésére, a tanulók 

művészi kifejező képességeinek kibontakoztatására, a vele született kíváncsiság, az eredetiség 

megőrzésére. Olyan eszközrendszert kívánunk a kezükbe adni, mely a jelen és jövő 

problémáinak megoldásához nyújt lehetőséget, illetve elősegíti a pozitív életszemlélet 

kialakulását. 

 
1.1.2. AZ INTÉZMÉNY CÉLJAI 

Az alapelvekben megfogalmazott pedagógiai hitvallást, nevelési eszményt, vállalt értékrendet 

nevelő-oktató munkánk stratégiai és operatív céljai támasztják alá, melyek az iskolában folyó 

művészetoktatás egészére, teljes tevékenységrendszerére vonatkoznak. 

 

Oktató-nevelő munkánk kiemelt stratégiai céljai az alapelvekből következően az alábbiak: 

- a művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemlélet elérése, 

- egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának megőrzése, 

- az iskolahasználók, illetve a pedagógusok igényeinek megfelelően az intézmény szolgáltató 

jellegének további erősítése, 

- nagyobb esélyegyenlőség biztosítása. 

 

Operatív céljaink 

Az intézmény egészét átfogó minőségközpontú szemlélet kialakítása érdekében: 

- az önfejlesztés, az önművelés, az önértékelés igényének fenntartása, 

- tudásszerzésre való igény kialakítása a tanulókban és pedagógusban egyaránt. 
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A tehetséggondozás hatékonysága, megőrzése érdekében: 

- a problémafelismerő, problémamegoldó képesség igényének fenntartása, 

- a tanulás és munkafegyelem megőrzése, 

- a folyamatos, személyre szabott fejlesztés megvalósítása, 

- komplex személyiségfejlesztő program alkalmazása. 

 

Az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó szolgáltató jelleg erősítése érdekében: 

- a tanulók, szülők igényeinek (pl. felelősségtudat, értékmegőrzés, a szép és a kulturált 

környezet iránti igény…) figyelembe vétele. 

 

A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében: 

- a szociális hátrányok kompenzálása, 

- kreativitásfejlesztés, 

- továbbtanulási esélyek növelése. 

 
1.1.3. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével 

valósulhat meg. A feladatok tehát a cél elérését teszik lehetővé. Intézményünkben egy 

művészeti ágon (képző- és iparművészet) egy szakaszban (a középső szakaszban – az alapfokon) 

folyik művészetoktatás, ezért a feladatokat nem tagoljuk.  

 

Feladataink: 

- rendszeres értékelés, önértékelés (gyakorisága az értékelésnél meghatározott), 

- rendszeres igényfelmérés (évente), 

- feladatmegoldást segítő eszközpark kialakítása, 

- érdekes, motiváló, problémamegoldó feladatok meghatározása, 

- személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás, 

- többirányú művészeti alapkészségek kialakítása. 

 

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, 

eszközök: 

- kompetencia alapú fejlesztés, valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer, 

- egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

- tehetséggondozó eljárások, 

- kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer, 

- egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

- közösségfejlesztő módszer, 

- játékos, élményre épülő oktatás, alkotómunka, 

- kiscsoportos oktatás. 

 

Nevelési eszközök: 

- minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele 

 

Ösztönző eszközök: 
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- megerősítés, biztatás, dicséret, munkák kiállítása, jutalmazás 

 

A célok, feladatok, követelmények megvalósulását az alaptevékenység – a rajz-festés-mintázás 

tantárgy és a műhelygyakorlatok tanítása, – valamint a szabadidős tevékenységek biztosítják. 

 
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

„A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat 

társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, ami a 

személyiségünkben lehetőségként adott.  

Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben a gyermek önmaga 

rájöhet arra, hogy mire képes.” /Bagdy Emőke/ 

A gyermekeknek a foglalkozásokon a megszokott pedagógiai helyzettől eltérő, szabad, 

felszabadult, a spontaneitást, a kreativitást támogató, elfogadó klímára van szükségük a művészi 

kibontakozáshoz. Meg kell tanítanunk őket az elfogulatlan, nyitott, „rácsodálkozó” attitűdre, 

valódi „gyermeki” vonások megnyilvánulására. 

 

Iskolánkba egyéni vagy szülői motiváció alapján jelentkeznek a gyerekek, ami azért lényeges, 

mert a művészetre nyitott, fogékony tanulóink rendszerint szívesen és örömmel fogadják be a 

tananyagot, és az elsajátítás folyamata is könnyedebb. 

Tapasztalataink szerint beilleszkedési nehézségekkel nem kell megküzdeniük a tanulóknak, ami 

a nyugodt, harmonikus tanórai légkörnek, a sokszínű egyéni képességek pedagógiai 

elfogadásának, az inspiráló, segítő tanári hozzáállásnak, az együtt alkotásnak és a gyakori 

rendezvényeknek köszönhető, ugyanakkor pszichológiai kutatások bizonyítják, hogy a kreatív 

tanulók esetenként fegyelmezetlenek, impulzívak, nonkonformista attitűdöt mutatnak. Ezeket a 

jelenségeket az alapfokú művészetoktatásban más tanszakra irányítással, illetve enyhébb 

esetekben szülői konzultációkkal, egyéni teljesítményütemezéssel, a személyiséghez illő téma- 

és technikaválasztással meg lehet oldani, tehát a szuverén alkotói magatartásból, 

személyiségjegyekből adódó problémákat az alapfokú művészetoktatásban is kezelni kell.  

 

Tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző. Azonban azt fontos kiemelni, hogy 

az alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti ágán (és bizonyára a többi ágon is) 

határozottan megfigyelhető az a jelenség, hogy tanulóink tanulmányilag kimutathatóan jobb 

teljesítményre képesek, mint az iskolába beiratkozás előtt. A jelenség hátterében a művészetek 

érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll.  

 

A hazai és nemzetközi agykutatások bizonyítják, hogy a képzőművészet fejlesztő hatással van a 

gondolkodásra. A problémaérzékenység, az analizálás, az újrastrukturálás, a fantázia, a 

kifejezőképesség, a lényeglátás kifinomulhat és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények 

eléréséhez. A művészettel foglalkozó gyerekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy 

feszültségeiket „kivetítsék, kialkossák” magukból. Ezáltal eredményesebb tanulásra lesznek 

képesek. Az alapfokú művészetoktatás – a képző- és iparművészeti oktatás segíthet a tanulási 

kudarcok kezelésében. 

 

A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek 
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számára egyenlően jó feltételeket, gazdag anyag választékot, jó felszerelést, kiváló személyi 

feltételeket biztosítsunk, ugyanis ez a legfontosabb feltétele a pedagógiai program eredményes 

megvalósulásának! 

  
A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A műhelygyakorlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók kiscsoportos foglalkozás 

keretein belül felismerjék a közösség erejét. Az együtt alkotás segíti kialakítani és fejlődni az 

alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a kommunikációt.  

A tanulók felelősnek érzik magukat társaik sikeréért is, az empátiás képesség, a segítőkészség 

elmélyülhet. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az együtt 

gondolkodás élménye. A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az egyéni 

teljesítmény mások produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, 

az értékítélet objektivitásához. 
1.1.4. A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

„A tehetség valamely adottságnak, képességnek vagy képesség együttesnek kimagasló szintje, a 

feladatok iránti erős elkötelezettség és a magas kreativitás kölcsönhatása.” /Pedagógiai 

szakkifejezések 1997/ A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és 

kezelése, a problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés, valamint a kompetencia, tehát a 

hatékonyság, ügyesség érzése valamely területen. 

A tehetséggondozásnak ma többféle módja létezik: az elkülönítés (speciális tanfolyamok, 

osztályok, csoportok, műhelyek kialakítása), a gyorsítás (a kiemelkedően tehetséges tanulók 

esetén a tanulási szakaszok lerövidítése), továbbá a dúsítás (egy-egy téma mélyebb feldolgozása). 

Az alapfokú művészetoktatás keretein belül mindhárom módra lehetőség nyílik. 

A kreativitás „alkotásra való képesség; az ember teremtő, újat létrehozó, a meglévőt javítani 

akaró szándéka, képessége; megnyilvánul tevékenységében, annak produktumaiban, valamint a 

magatartásában és életvitelben egyaránt; igen komplex jelenség.” /Pedagógiai szakkifejezések 

1997/ 

 

A kreatív ember főbb jellemzői Cropley nyomán: változásra törekvés, merészség, impulzivitás, 

hajlam a fegyelmezetlenségre, nyitottság az új elképzelések iránt, nonkonformizmus, rugalmas 

reagálás az új helyzetekre. 

A kreativitás kialakulását: a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a 

játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő. 

Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a kiemelkedően tehetséges tanulók képességfejlesztését 

vállaltuk, hiszen a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását is feladatunkul tűztük 

magunk elé. 

 

Az alapfokú művészetoktatás alapfeladata tehát a tehetséggondozás. Az alapfokú képző- és 

iparművészeti nevelés minden tevékenysége a fenti cél megvalósulását kell, hogy segítse. 

A tantárgyi programokat eleve úgy állítottuk össze, hogy az alapvetően szolgálja, biztosítsa a 

személyiségfejlődést, a tehetségkibontást, -ápolást. Olyan tantárgyi programokat készítettünk, 

melyben komoly szellemi megalapozásra épül fel a művészi-manuális képességfejlesztés. A 

tehetséggondozást teszik lehetővé a törvény által biztosított kiscsoportos műhelyfoglalkozások, 

az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek. 
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A rajzi, festészeti, mintázási, konstruálási, tárgyalkotási folyamatokat – a tervezéseket, 

gyakorlatokat – az alkotó munkát segítő képző- és iparművészeti, népművészeti, filmművészeti 

és környezetesztétikai elméletekkel alapozzuk meg. A kiscsoportos műhelygyakorlatok során az 

alakítható anyagok, a megmunkálás-formálás széles körét technikáját ismerheti meg a tanuló. A 

rajz-festés-mintázáson, a kötelező és választott műhelytevékenységeken kívül az intézményben 

működő művelődési központ tág teret biztosít a tehetséggondozás formáinak. 

 
A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁI 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az eredményesség elérésében.  

A tanulmányi előmenetel során negyedévente tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről. A 

műhelyválasztékról, aktuális terveinkről, sikereinkről értesítést küldünk.  

Szívesen látjuk tanulóink családtagjait a nyílt napokon, az alkotó hétvégeken, táborozás során, 

kirándulások alkalmával, a félévi rendszerességű vizsgakiállításokon. A gyermekek hiányzásairól 

jogszabályban meghatározott formában azonnal értesítjük a szülőket. 

 

 

HELYI TANTERV 
 

AZ ISKOLA ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ 

FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁMAI 

 
TANTÁRGY ÉS ÓRATERV 

A képzés ideje:   6 év /10 év(a felvételi szinttől függően, a bizottság jegyzőkönyve  

  alapján indokolt esetben 1 év előképző + 6 év alapfokú oktatás+ 4 év   

továbbképző) 

Évfolyamok száma:  6 évfolyamonként, az érdeklődéstől és a csoportbontástól   

   függően maximum 5 csoporttal 

 

 
 

Az alapfokon a két kötelező tantárgy a rajz-festés-mintázás, valamint a műhelygyakorlat 

határozza meg az alaptevékenységet. 

A rajz-festés-mintázás helyi tanterv témaköre egy-egy téma komplex vizuális feldolgozását teszi 

lehetővé. 
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A rajz-festés-mintázás tantárgy témakörei 

1. évfolyam: A mesék világa 

2. évfolyam: Az élővilág 

3. évfolyam: Az élettelen világ 

4. évfolyam: Az emberi környezet 

5. évfolyam: Az épített környezet 

6. évfolyam: A lakóhely, az iskola 

 

Kétféle műhelyelőkészítőt működtetünk: grafika, festészet. 

A rajz-festés-mintázás tananyagtartalmat továbbbővítve a grafika, festészet műhelygyakorlatot 

készíti elő, a képalkotó, tárgyformáló tevékenységet fejleszti. 

A kézműves műhelygyakorlat egy-egy évfolyamának tananyagtartalmát a központi tantervi 

program műhelyprogramjaiból, az életkori sajátosságok figyelembe vételével építettük fel. 

A műhelygyakorlatokon a népi kultúra szellemisége, és tárgyalkotó hagyománya is feldolgozásra 

kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

  2 2 2        

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 

A főtárgyak képzési ideje:  

2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  

3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
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3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat 

A tanítási órák ideje: 45 perc 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3–10. évfolyam) 

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat  

 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, 

egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. 

Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák 

megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség 

értékeinek továbbadását. A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és 

kézműves tárgyformálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. 

Feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, 

változatos kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, 

valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi 

lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének 

megfelelően választ. 

 

A KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a képző– és iparművészeti oktatás területén 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez való 

rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.  
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Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák: 

A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  

Tervezési készség 

Alkotói magatartás  

Kreativitás 

Vizuális gondolkodás  

Vizuális kifejezőkészség  

Eszközhasználati készség 

Anyaghasználati készség  

Komplex szemlélet 

Tudatos környezetformálás igénye 

Biztonságos munkavégzés képessége 

Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

Problémaérzékenység  

Véleményformálási képesség 

  

Személyes kompetenciák: 

Nyitottság 

Fejlődőképesség  

Önállóság 

Önkifejezés  

Rugalmasság 

Érzékenység 

Kísérletező kedv  

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

 

Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 

Empatikus készség 

Együttműködési készség 

Kezdeményezőkészség 

Segítőkészség 

 

Módszerkompetenciák: 

Figyelemösszpontosítás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Következtetési képesség 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Módszeres munkavégzés 

Nyitott hozzáállás 
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Probléma felismerés, –megoldás 

Tervezési készség  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 

A munkakörnyezet tisztántartása 

 
AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Mivel az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágára még nem készültek 

tankönyvek, a kiválasztás elve csak általános lehet. 

 

- Feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének 

- Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak 

- Segítse a tanulást, motiváljon  

- Szerkezete legyen világos, egyszerű 

- Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen 

- Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre 

- Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra 

- Legyen több évig használható  

- Az ára legyen kedvező. 

 

Az a célunk, hogy az egyénileg kifejlesztett programjainkat saját fejlesztésű tankönyvekkel, 

segédletekkel segítsük. 
AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMON-KÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, ÉS A 

TANULÓ TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok 

évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok 

minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét év közben érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította 

el. Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat megoldására kerül 

sor. A megoldás érdemjegye, valamint a második félévi teljesítmény alapján történik az év végi 

osztályzattal való minősítés. A félévi és az év végi vizsgamunkák reprezentatív kiállítás által 

kerülnek bemutatásra. 

A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is értékeljük, illetve 

figyelembe vesszük. 

 

A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. 

Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését. 

A tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 
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A számonkérés formái: 

A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: szóbeli megnyilvánulások, önálló gyűjtőmunka, 

rajzi, festési, mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok). 

 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, 

személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést segítőnek, 

további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet fenntartónak kell lennie. 

 

Az értékelés fokozatai: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

 

Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 

- Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni a tanulónak. 

- Negyed- és háromnegyedévkor áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítők szüleit 

tájékoztatjuk. 

- Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem. 

- Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, napló, 

bizonyítvány. 

Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrző könyvön keresztül, az év végi 

osztályzatról a bizonyítvány könyvön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 
 

A TANULÓ SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI FORMÁI 

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.  

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

A szorgalom értékelésének követelményei 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,  

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent. 

 

Jó a tanuló szorgalma, ha: 

- tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, 

- óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

- a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

- óra alatt hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 
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- feladatait érdektelenül végzi, 

- érdeklődése nem aktív, 

- önművelése rendszertelen. 

  

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkában passzív, 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

 

A szorgalom értékelése:  

A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az érdemjegyekről a tanulókat 

és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell. 

 

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok. 

 
AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

A szülő a tanköteles kortól kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú 

művészetoktatási iskolájába. 

Az igazgató által megbízott felvételi bizottság javaslata alapján az alapfokú művészetoktatásban 

való felvételről az iskola igazgatója dönt, melyet írásban közöl. 

Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát. 

 

A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az intézmény 

más területről is fogad tanulókat. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az 

iskolába belépni, a tanulót az alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa alapján 

soroljuk be a meghatározott évfolyamra, ill. csoportba. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben 

rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és gyakorlati tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az nem, 

felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 

– Műhelygyakorlat  

– Vizuális alkotó gyakorlat 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy:   

– Művészettörténet  

– Népművészet 

A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a 

tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint 

amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi 

szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat 

főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga 

tantárgy végső eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott 

osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 

vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból 

a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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II/7. VIZUÁLIS ALAPISMERETEK/VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLAT 

ELŐKÉPZŐ 
 

Az előkészítő szakasz a művészet (hivatásos ill. népművészet) különféle ágainak megismerésére, 

megértésére, szeretetére irányul. Ennek tanításában Dr. Szüdi János főszerkesztésében, 1998-

ban kiadott Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja című könyvet 

jónak tartjuk. Kisebb-nagyobb változtatásokkal követni próbáljuk az általános vizuális 

alapismeretek elsajátítására törekvő tematikáját. 

Az előképző feladata, hogy tanulóit kreatív gondolkodásra nevelje, játékosan megismertesse 

velük a színek, a formák, felületek, tömegek alapvető törvényszerűségeit. Feladatok segítségével 

az arányok, a kompozíció, a tér és sík fogalmának tisztázására is sor kerül. Az egyéni alkotás 

mellett a csoportos munka elősegíti, hogy a diákokban hamar kialakuljon az önmaguk 

értékelésére irányuló képesség, és a másokról való önálló véleményalkotás. 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A 

művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az 

esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek 

fejlesztése. 

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, 

játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 

 

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK / VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 
 

Fejlesztési feladatok 

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai 

feldolgozási képességének fejlesztése.  

– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  

– A hagyományok élményszerű megismertetése.  

– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  

– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken 

keresztül.  

– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  

– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 

Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 

 

Az első órákon az egymás megismerése, a képességek, alkotási igények felmérése a cél (pl. 

meseolvasás alapján történő rajzolás, élményrajzok készítése otthoni baráti körben ért élmények 

alapján).  

Különböző technikák – zsírkréta, színes ceruza, filctoll, vízfesték – megismerése, rendszeres és 

tudatos alkalmazása. Vegyes (kevert) technikák iránti fogékonyság kialakítása (pl. vízfesték, 

zsírkréta együttes használata).Vizuális alapelemek – pont, vonal, folt – megismerése (pont-

sűrűsödés, ritkulás; vonal és folt képzése ponttal; vonal-sűrűsödés, ritkulás; foltképzés, vonal és a 

folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben, a forma gazdasága stb.) (pl. 

madárfészek készítése szalmából, szénából; madártojás készítése agyagból, só-gyurmából majd 

ezek megrajzolása grafitceruzával, tussal, tűfilccel v. papírmetszet – kolázs – készítés tépett 
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lapokból).Jellemvonások felismerése (képekről, fotókról), hasonlóság, azonosság, arányok 

érzékeltetése, tudatos alkalmazása (pl. különböző jellemzőkkel bíró, eltérő méretű madarak 

tanulmányozása, ábrázolása; agyagmadarak készítése).  

A tér felfedezése, ábrázolása céljából az irányok – mint fenn, lenn, kívül, belül – felismerése (pl. 

élovilág, madárvilág ábrázolása a víz alá bukó vízimadarakkal, halakkal és az égboltot szelő 

repülőmadarakkal). Közben a technika tovább gazdagítása: káka, nád, agyag, iszap, pácok… stb. 

kipróbálása. Térjátékok (kinn, benn fent, lent), zárt és nyitott terek, téri élmények rajzi, 

plasztikai megjelenítése. 

Bábkészítés a hétvégi foglalkozások keretében gyűjtött növények, termések felhasználásával (pl. 

madárijesztő, csuhébabák, termésbábuk készítése). 

A színek világának mélyebb megismerése (főszínek, színkeverékek, hideg-meleg színek, 

színkontrasztok, sötét-világos színek hangulati hatása… stb.) (pl. a már említett madárvilág 

megrajzolása hideg-meleg színek felhasználásával v. tűz csiholása, annak megrajzolása, 

megfestése), színkeverési játékok. 

Emellett fontos még a kiállítások, múzeumok látogatása, műalkotások (pl. őskori barlangrajzok, 

görög mondák – Ikarus, Prometheus –, népmesék – Fehérlófia és hozzá hasonló 

klasszikusmesék) alapszinten való megismerése. 

Szerkezet - mint rész-egész, folyamat, kezdet-vég - megismerése példákon keresztül (pl. egy 

bizonyos munkafolyamat – szüret- fázisainak megjelenítése). 

Önarckép, portré, alakrajzkészítése emlékezetből v. tükörből, fénykép alapján. 

A sík és a tér fogalmának megértése (pl. farsangi maszk készítése, amit néprajzi archív 

felvételek, fotók bemutatása előz meg v. kirándulás során a külső tér – falu, város, természetes 

környezet – megfigyeltetése v. egy település megjelenítése papírplasztika, makett segítségével. 

Újabb technikák – tus, pasztellkréta, tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás, agyag, tempera – 

helyes alkalmazásának megtanulása. 

A színek tudatos alkalmazása bizonyos hangulatok, érzelmi világ kifejezésére. 

Hétvégi foglalkozások keretében ez évben is szintén elengedhetetlen a kiállítás, 

múzeumlátogatás.  

Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

Felületek 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 

– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 

Idő élmények 

– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 

– Egyszerű animációs játékok 

Mese és valóság 

– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

–  Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 

Tárgykészítés 
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– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papírhajtogatások, papírdombormű, 

agyag– vagy gipszfigurák) 

– Hagyománytárgyak készítése 

 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló legyen képes: 

a vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére, 

az alapelemek alkalmazására (pont, vonal, folt, irány, tér), 

ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni 

rendelkezzen alapvető jártassággal a színkeverésben. 

jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelemeit. 

a vizuális alapelemeket (pont, vonal, sík, folt, felület irány, tér kontraszt) 

felismerni és alkalmazni, 

megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában 

megörökíteni, 

a színek hangulatkeltő erejét alkalmazni. 

 

A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni: 

a kiemelést 

az anyag, forma, funkció összefüggéseit, 

az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét, 

önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat. 

Legyen képes a megismert műalkotásokról és a környezetükben lévő tárgyakról 

(tanári segítséggel) véleményt mondani. 
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II/8. ALAPKÉPZÉS 
 
A 6 évfolyamból álló alapképzésünk követelményeit tekintve követi a Baranyai Zoltánné 

szerkesztésében 2004-ben megjelent „Pedagógiai Program De hogyan? Gyakorlati tanácsok, példák az 

alapfokú művészetoktatási intézményeknek” című könyv beosztását, de a festészet műhelygyakorlat 

esetében a Dr. Szüdi János főszerkesztésében 1998-ban kiadott  „Az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja” című könyv alapján halad.  

 

1.4.1. A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS/VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT HELYI TANTERVE 

 

Cél- és feladatrendszer: 

a látás és látványértelmező képesség fejlesztése, 

a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése: 

 az elemzés, 

 az elvont gondolkodás, 

 a képi gondolkodás, 

a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés) képességeinek fejlesztése, 

jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása, 

az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) 

megismerése, alkalmazása, 

a vizuális kifejező képesség fejlesztése, 

a személyiségfejlődés segítése. 

 

VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az 

ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi 

emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, 

valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 

A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, 

változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív 

tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, 

kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 

változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges 

eszközök és anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti 

ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és tűzvédelmi 

szabályok betartatása. 

 

Követelmény az alapfok végén: 

A tanuló ismerje: 
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a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

A tanuló legyen képes: 

a látványt értelmezni, 

a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

a népművészetből ismereteket meríteni. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek eszköztárát, 

– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 

– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 

– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, 

tárgyait, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 

– az alkotói munka végigvitelére, 

– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 

– színtani ismereteinek felhasználására, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 

– konzekvens munkák elkészítésére, 

– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a 

vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 
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vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 

A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal 

és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy,  

– festészeti, grafikai alkotás,  

– szobor, térkonstrukció  

 

A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

1. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Ahhoz, hogy a tanuló a világról szerzett tapasztalatait vizuálisan is meg tudja fogalmazni, 

játékosan meg kell ismertetni vele a vizuális kifejezés eszköztárát, technikáit. 

Tervezetünk az ismeret-, készség- és képességfejlesztést a tanuló érzelemvilágához közel álló 

vizuális alkotások bemutatásával, a hagyományok megismertetésével, a kép- és tárgyalkotás 

lehetőségeinek megízleltetésével biztosítja. 

Az első évfolyamban a világról való ismeretek bővítése a tanulók számára kedves lények, a 

mesék és játékok, az épített környezet megjelenítése által történik. Az általunk ajánlott játékos 

foglalkozások a gátlások felszabadítását, az élmények feltárását, megjelenítését segítik elő. 

A tanulók a meghallgatott meséket illusztrálhatják. 

Virág- és terménybábokat készíthetnek, a bábokat életre keltve jeleneteket adhatnak elő. A 

bábjelenetekhez, történetekhez díszleteket készíthetnek. Az énekes, mozgásos bábozási 

élményeket rajzban, festményekben rögzíthetik. 

Talált tárgyakból, fantáziagazdag formákból játékokat, mesebeli lényeket alkothatnak. A 

készített tárgyakat megszemélyesíthetik. 

Dobozokból várakat, építményeket emelhetnek, meselényparkot képezhetnek.  

Az általuk teremtett kis lényekkel a térben játszhatnak. 
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Közös munkával nagyméretű faliképeket alkothatnak. 

Megjeleníthetik a szoborépítés, a képalkotás élményét.  

Alkothatnak ujjbeggyel, szivaccsal, ecsettel, pálcikával. A festék- és tuscseppeket képzeletbeli 

lényekké formálhatják. 

Megismerhetik a tuskimosás, a monotípia, a viaszkarc, a papírdúc, a papírkivágás és hajtogatás 

technikáit. 

Követelmény 

A tanulók tudjanak ismereteket gyűjteni: 

az őket körülvevő világ formakincséről, fény- és színhatásairól, 

az élo és élettelen természet, az épített, a kulturális környezet elemeiről, 

a vizuális kommunikáció legegyszerűbb közlési módjairól, 

a vizuális művészet jellemző sajátságairól, 

a köznapi és a művészi szépről, 

a gyermekek lelkivilágához közel álló alkotásokról. 

legyenek nyitottak a múlt szokásainak, a hagyományok világának megismerésére. 

próbálják tapasztalataikat képi és plasztikai eszközökkel megjeleníteni. 

gazdagítsák önkifejezési eszköztárukat. 

gyakorolják a tanult rajzi, festési, plasztikai és a hagyományos kézműves eljárásokat. 

Fejlesztési feladatok 

– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, 

értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán 

keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép 

és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével.  

– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Kézműves és népművészeti technikák 

Mesék jellegzetes történetvezetése 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

A tananyag témaköre: A Mesék világa 

Növényekről szóló mesék illusztrálása 

Mesekönyvek nézegetése. Mesehallgatás  

A mesehallgatást követően a mese egyes jeleneteinek elképzelése 

Az események sorrendjének szóbeli megfogalmazása 

A mese képi megjelenítése 

A választott meserészlet eljátszása 
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A játék élményének vizuális megjelenítése 

  

Madarakról szóló mesék illusztrálása 
Művészi illusztrációk nézegetése 

Illusztrációkészítési technikák megismerése 

Madarakról szóló mesék, versek, énekek meghallgatása  

A gyermekeknek tetsző irodalmi alkotásokhoz illusztráció tervezése  

A képi megjelenítés választható feladatai:  

- Illusztráció készítése grafikai és festészeti eszközökkel 

- Színespapír-kollázzsal dekoratív illusztráció összeállítása 

- Színek összefuttatásával, fröcsköléssel, szivaccsal érdekes felületű képek alkotása 

- Tuskimosással (a fehér temperával megfestett kép fekete tussal történő lefedése, majd 

„kimosása” által) fekete-fehér folthatású illusztrációk készítése 

A négylábú mesefigurák megjelenítése 

Négylábúakról szóló mesék, versek meghallgatása (Pl.: nyuszi, róka, oroszlán…. ) 

Képek, videofilmek megtekintése az állatok mozgásáról  

Állatokkal kapcsolatos élmények felelevenítése 

A négylábú testfelépítésének, arányainak, színének vizsgálata képek alapján (esetleg a 

természetben is) 

Négylábú mesefigurákról szóló történetek vizuális megjelenítése 

A képi megjelenítés választható feladatai: 

- Pl.: Weöres Sándor: Száncsengő című versének festői ábrázolása 

- Pl.: Arany János: Rege a csodaszarvasról című művének illusztrálása grafikai meg-oldással 

Mesebeli lények tervezése 

Művészi állatábrázolások nézegetése, különleges állatokat megjelenítő meserészletek felolvasása 

Meselények alkotása a fej, törzs, végtagok cseréjére alkalmas lapozható füzetecske segítségével. 

A füzetecskéből nyert ötletek alapján térben mozgó mesebeli lény rajzolása, festése a környezet 

jelzésével 

Szubjektív érzelmek és élmények kifejezése sajátos arányviszonyokkal, technikával 

Állatfigurás játék készítése 

Állatfigurás játékok megfigyelése otthonról hozott tárgyak segítségével 

Játékkészítésre alkalmas tárgyak, anyagok gyűjtése 

Talált és gyűjtött tárgyak, anyagok (érdekes faágak, gyökérdarabok, fakérgek, fonalak, spárgák, 

textilek, kukoricaszár, lószőr, rafia, csuhé, vessző) minőségének, alakításának élményszerű 

megtapasztalása  

A tárgyakból, anyagokból játékok tervezése 

A fő- és részformákhoz alkalmas anyagok kiválasztása 

A különböző részek ragasztással és kötözéssel való összeillesztése 

Az elkészült játék bemutatása  

A játékkal jelenetek, szituációk eljátszása 

A játék élményének képi kifejezése 
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Meselénypark kialakítása 

Az előző órákon készített állatfigurák, meselények számára állatkert, játékpark kialakítása 

csoportmunkával 

A feladat lépései: 

- Állatkerti élmények felelevenítése 

- Az állatok életfeltételeinek megismerése fotók, videofilmek segítségével 

- A téralakítás szempontjainak közös megbeszélése 

- Különböző anyagokból emelkedő, mélyülő terepek kialakítása 

- A terepasztalon kialakított térbe fák, növények telepítése, patakok, tavak kialakítása, 

építmények emelése. A dobozházakon nyílások bejáratok képzése. Utak, kerítések konstruálása. 

- A játékfigurák környezetbe helyezése.  

A játékfigura „életterének” megrajzolása, megfestése  

Tündérek… megjelenítése 

Tündérekről, királylányokról szóló mesék, versek felidézése.  

Egyéni döntés alapján a főszereplő kiválasztása 

A főszereplő formájának, mozdulatának, ruhájának, környezetének elképzeltetése 

A vizuális megjelenítés választható feladatai: 

- A mese vagy vers főszereplőjének és környezetének megrajzolása tussal vagy diópáccal a 

gyűjtött élmények alapján 

- A választott irodalmi mű egy részletének megfestése temperával – színfolttal kiemelve a 

kompozíció egy részletét 

A meseszereplők síkbábjainak elkészítése 

A gyermekeknek tetsző meserészletek és a kedvenc meseszereplők kiválasztása  

A fő és mellékszereplők alakjainak, tulajdonságainak számbavétele 

A mesehősök tulajdonságaihoz illő viselet kiválasztása 

Egy-egy mesefigura síkbábjának elkészítése 

Az elkészült bábok jelenetbe helyezése. A bábok életre keltése mozgatással. A bábokkal a mese 

jeleneteinek bemutatása. 

 

A kiválasztott meserészlet illusztrálása (vegyes technikával: zsírkréta-vízfesték, tus-vízfesték, 

filctoll-vízfesték, tempera-kréta) 

A kiemelés, figyelemfelkeltés módjának feltérképezése (szín, méret, elhelyezés, díszített felület). 

A megfelelő eszközök, anyagok, technikák megválasztása 

A különböző ábrázolási módok megnevezése (vonalas ábrázolás, foltszerű ábrázolás, kevert, 

színes) 

Meséhez díszlet készítése  

Meseköltés, improvizáció az elkészült bábokkal 

A kitalált történethez paraván, díszletek, háttérelemek készítése 

A díszletkészítésben a szín dekoratív hatásának, érzelem és hangulat kifejező szerepének 

figyelembevétele. 

A kitalált történet, a bábjelenet, a bábjátszás élményének megfestése 
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A bemutatott festmények és versrészletek összevetése az egyéni meseköltéssel és képalkotással 

 

Mesevár alkotása 
Várformák, várbelsők megfigyelése 

A mesehősökhöz illő építmény kiválasztása. A kiválasztott elemek szubjektív átfogalmazása 

közös munkával 

A várépítés, díszletkészítés lehetőségeinek számbavétele 

„Várépítő”, „díszletező csoport kialakítása 

Vár építése dobozokból és hullámpapírból 

A dobozokon nyílások (ablakok, ajtók) kialakítása kivágással 

A kivágott mesefigurák beragasztása a várablakokba és a várkapukba 

Az építményhez, szereplőkhöz illő háttér díszletszerű megfestése 

A színek megválasztásával hangulatok, érzelmek (jó, gonosz) érzékeltetése 

Várzászló, címer, pajzs tervezése   

Szituációs játék a vár körül 

 

Feladatcsoportok 

Mesék, kalandos történetek 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 

– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 

– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával 

(ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 

 

Színes világok megelevenítése 

– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

– A színek hatása, érzelmi ereje 

– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák 

– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, 

papírmasé) 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 

Mesék birodalma 

– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, tollak, 

tusrajz) 

– A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek, 

motívumok segítségével 

– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 
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Varázslatos tárgyak, különös eszközök 

– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 

– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

 

Figura és mozgás 

– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, több–

kevesebb figura, árnyképek) 

– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 

– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel) 

– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, 

karcolás agyagba) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött tárgyak) 

 

Időkerék – évszakváltások 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló alkalmazza a vizuális nyelv jelrendszerét. Használja az önkifejezés, a képi, plasztikai 

megjelenítés különböző technikáit, lehetőségeit. A formákról, színről, térről szerzett 

tapasztalatait tudja egyénileg megfogalmazni.  

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
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2. ÉVFOLYAM 

 

Tananyag 

Az általunk készített tantervi program az alapfok második évfolyamában a természet és a tanuló 

kapcsolatát helyezi a vizuális megismerés, vizsgálódás középpontjába. 

A második évfolyamos tananyag elsajátításának célja az élő természetről való ismeretek 

gazdagítása. A tanulók megfigyelhetik a természet körforgását. 

Először a növényvilág vizuális feldolgozásával foglalkoznak. Felfedezhetik az apró kis 

gyomnövények szépségét, bogyós ágakkal nyomatokat készíthetnek, kéregdarabokból változatos 

felületeket képezhetnek.  

A virágok emberi tulajdonságokkal való felruházásával virágországot alkothatnak.  

A növényvilág vizuális feldolgozása után a vizsgálódás iránya az állatvilág felé terelődik. A 

madarak testének tömegét a tömbszerű mintázás, a testet borító tollazat színességét, rajzolatát a 

grafika és festészet eszközeivel adhatják vissza, fejezhetik ki. A népművészetben megjelenő 

madárformák tanulmányozásával sokféle átírási módot ismerhetnek meg. Saját mesemadaruk 

elkészítéséhez az alkotási szándék függvényében a kifejezési eszközök és technikák – 

tuskimosás, viaszkaparás, monotípia, papírmetszet, papírdúc, forma kitakarás, különböző vegyes 

technikák – teljes tárházát felsorakoztathatják. A megismert, tanulmányozott formák 

segítségével meséket illusztrálhatnak, diafilmeket, bábokat készíthetnek. 

A négylábú állatok megismerését plasztikai, grafikai megjelenítés segíti. 

Az egyénileg megmintázott kis szobrokkal téri jeleneteket modellezhetnek, szobor-csoportokat 

alkothatnak. A tanulmányozott állatok síkra redukált formáival jeleket képezhetnek, 

információkat közölhetnek. 

Az ember vizuális megismerésére, megjelenítésére programunk sokféle megoldást kínál.  

  

Követelmény 

 

Gyűjtsenek tapasztalatokat az élő természet formáiról, tér-idő viszonyairól. 

Szerezzenek ismereteket: 

a formák tulajdonságairól, mozgásáról; az élő természet fény-, szín-, tér- és időviszonyairól, 

a térben való tájékozódásról és a téralakításáról, 

a vizuális közlési nyelv újabb elemeiről, 

a színek, formák átírásáról, 

a műalkotásokból felénk sugárzó érzelmi hatásokról, 

az élő természethez fűződő hagyományokról. 

készítsenek a természet ünnepeihez köthető tárgyakat. 

törekedjenek tapasztalataik, a természet gazdag formakincsének élményszerű ábrázolására, 

tegyék árnyaltabbá önkifejező képességeiket. Bővítsék kompozíciós ismereteiket. Ismerjenek 

meg újabb technikákat, fejlesszék anyag- és eszközhasználati jártasságukat. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a 

kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.  

– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának 
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mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 

–  A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.  

– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése.  

– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének 

fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba 

illesztve 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív 

használata 

Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 

A formák, színek használatában való jártasság 

Kézműves és képzőművészeti technikák 

Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

A tananyag témaköre: Az élő világ 

Növények rajza, festése 

Ismerkedés a környezet, az évszak növényeivel 

A növények megfigyelése, részeinek megnevezése, arányainak megállapítása 

A grafikai megjelenítésre kiválasztott növény megrajzolása  

Festésre alkalmas virág kiválasztása. A virág színeinek megnevezése, a színárnyalatok 

kikeverése. A virág és hátterének megfestése 

A látvány dekoratív átírása 

Növényi nyomatokkal gipszdombormű készítése 

A plasztikáról szerzett ismeretek felelevenítése képzőművészeti alkotások, gyermekmunkák 

segítségével  

A domborműkészítés lehetőségeinek megismertetése.  

A gipsznyomat, a negatívból pozitívba való öntés technológiájának bemutatása 

Az előzetesen gyűjtött növényi részekkel gipszdombormű készítése 

Természeti formák agyagba nyomkodása, negatív formák létrehozása rendezgetés, komponálás 

alapján. A formák kiemelése az agyagból 

Az elkészült munkák értékelése 

Alkotások növényi részek felhasználásával 

Növényi részekből készült tárgyak, alkotások bemutatása 

A gyűjtött növényi részek formáinak, felületének, színének, rugalmasságának vizsgálatával 
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felhasználhatóságuk kitalálása  

A tárgyalkotás választható feladatai: 

- Virágokról, fákról szóló vers, mese felolvasása után növényi részekből illusztráció készítése. 

Kompozíció kialakítása az irodalmi mű vagy az egyéni élmény alapján.  

A ragasztás technikájának megbeszélése. A felragasztott növényi részek kiegészítése vonallal, 

pontszerű elemekkel, színnel.  

- A préselt növényi részek, kéregdarabok, termések rendezgetésével dekoratív felületalakítási 

kísérletek készítése 

- Gyűjtött növényi elemekből virágszőnyeg szövése. Keménypapír kereten felvetett spárga 

láncfonalak közé növényi vetülékek (virágok) beszövése 

- A sodrás, a fonás alapelemeinek elsajátításával virágkoszorú készítése 

A virágok megszemélyesítése 

Viaszkarc alkotások bemutatásával a viaszkarc-készítés lehetőségeinek megismertetése. 

Viaszkarchoz szükséges lap készítése sűrű, többszínű zsírkrétával való alapozással, az alap 

temperával való lefedésével.  

A száradási idő alatt beszélgetés az eddigi növénymegfigyelésekről, a mesebeli növényekről, a 

virágokkal kifejezhető jelentéstartalomról.  

Részletek felolvasása növényről szóló versekből, mesékből; zenehallgatás 

A növényeket ábrázoló képzőművészeti alkotások szépségének felfedezése 

Egy gyermek virágjelmezbe öltöztetése a képzelőerő fokozása érdekében 

A gondolatban megszemélyesített növény megrajzolása karcolással a megszáradt, lealapozott 

felületre. A vizuális jelek arányos, tudatos használata. A kompozíció helyes kialakítása. A 

megszemélyesített, mesebeli növényábrázolások egymásmellé helyezésével. „Virágország” 

kialakítása 

A legkülönösebb virág gazdájának Virágkirállyá, Virágkirálynővé választása 

Növénymotívumok a népművészetben 

Motivációként növényekről, virágokról szóló népköltészeti alkotások felidézése 

Az előzetesen gyűjtött népművészeti tárgyak és róluk készült képek alapján a 

növénymotívumok alkalmazásának és formai sajátosságainak megfigyelése: a stilizált és naturális 

ábrázolás, a motívumok felépítése, elrendezése, az egyes virágfajtákkal kifejezhető 

jelentéstartalom felfedeztetése 

A kiosztott fénymásolatokról, tárgyakról növényi motívumok gyűjtése 

A megfigyelt vonalrendszerek, pontszerű elemek rögzítése nádtollal és diófapáccal   

A motívumgyűjtés után választható tevékenységek: 

- Sorritmusok vagy terülő ritmusok kialakítása a virágelemek felhasználásával 

- Szubjektív érzelmek kifejezése a megismert növénymotívumok továbbalakításával 

Lepkék, halak vizuális megjelenítése 

Az állatvilág változatos formáinak megismerése a gyűjtött tapasztalatok, videofilmek, fotók, 

képzőművészeti alkotások segítségével 

Egyszerű sík- vagy plasztikus formára redukálható állatalakok tanulmányozása, vizuális 

megjelenítése 



 

 

 

294 

Választható tevékenységek: 

- A lepkék testfelépítésének, szimmetriarendszerének, a lepkeszárny színének, rajzolatának 

megfigyelésével dekoratív feladatok alkotása 

- A halak alakjának, színének, mintázatának tanulmányozásával az áramvonalas test 

jellemzőjének megfigyelése; az azonosságok és különbségek felismertetése. Változatos formájú 

halak megjelenítése papírnyomattal  

- Egy óriás akvárium élővilágának megfestése csoportmunkával. Az óriás háttér elé egyénileg 

megfestett és kivágott halacskák elhelyezése 

A plasztikai megjelenítése 

A madarak változatos formáiról szerzett ismeretek bővítése videofilmek, fotók, képzőművészeti 

alkotások segítségével 

A megismert sajátosságok összegzése plasztikai megjelenítés által 

A mintázási lehetőségek megismerése: egy tömbből formálás, kihúzás, kicsípés, sodrás, 

gömbölyítés. A mintázás műveleti sorrendjének megismerése 

A körplasztika és a dombormű közötti azonosságok és különbözőségek  

Az agyag és a plasztilin eltérő tulajdonságainak összevetése 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai:  

- Relief készítése egy elképzelt madárról  

- Egy madár körplasztikában történő megmintázása. Tömbből való formázással a test fő 

tömegének kialakítása 

Az elkészült munkák alapján a dombormű és körplasztika jellemzőinek összegzése 

Állatfigurákkal diafilm készítése  

A diafilm jellemzőinek megbeszélése  

Diafilmkészítésre alkalmas mese (pl. A kóró és a kismadár c. történet) meghallgatása 

A mese szereplőinek jellemzése 

Madárfotók, egyéni élmények, kitömött modellek alapján a madár felépítésének, arányainak, 

tollazatának vizsgálata. A tapasztalatok megfogalmazása 

Az egymást követő eseményeknek megfelelően a mese tagolása 

Az egyes részekhez vázlatok készítése 

Az időben egymást követő események ábrázolása egy-egy képben  

A formák megrajzolása tussal, színezés vízfestékkel. A száradást követően további díszítés 

ponttal, vonallal, folttal. Az elkészült képek felragasztása a fotókarton „filmszalagra”. Az 

összeállított képsor (diafilm) „levetítése” alatt a történet felolvasása 

A repülés megjelenítése  

A madár jellemző mozgásának, a madár repülésének a vizsgálata személyes megfigyelések, 

videofilmek, fázisfotók alapján  

A levegővel teli könnyű csontok megfigyelése madárcsontvázon 

A repülőgépek, sárkányrepülők és a madár alakja, testfelépítése közötti azonosságok 

felismertetése 

A vizuális megjelenítés választható technikái: 

- A madár testrészeit jelképező sablonok kivágásával, azok téri helyzetének megváltoztatásával a 
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repülés fázisainak több képben való megjelenítése 

A szerzett tapasztalatok alapján madár formájú közlekedési eszközök (repülőgépek, 

sárkányrepülők) tervezése 

- Papírhajtogatással repülő szerkezetek készítése. Röptetés.   

Állatfigurák a térben 

Képek, képzőművészeti alkotások, videofilm segítségével élmények felelevenítése az állatok 

mindennapjairól. Az állatok formájának, tömegviszonyainak összehasonlítása a művészi 

feldolgozásokkal 

A plasztikai megjelenítés választható tevékenységei: 

- Kerekszobor készítése cirkuszi állatról. Az állatmutatványok felidézése. A kerekszobor 

készítési sorrendjének megismerése 

- Csoportmunkával egy cirkuszi produkció figuráinak megalkotása (az elefántok vagy lovak 

sétája a porondon; fókák, medvék labdázása), a figurák szoborcsoporttá rendezése 

- Közös munkával „Noé bárkájának” benépesítése. A bárka agyagból való kialakítása közös 

munkával. A bárkán utazó állatok egyéni megmintázása 

A plasztikáról tanultak összegzése 

Állatábrázolás a népművészetben 

Népművészeti tárgyakon, róluk készült fotókon, fénymásolatokon az állatmotívumok 

megfigyelése 

A motívumok felépítésének, elrendezésének, alkalmazásának vizsgálata. A hozzájuk kötődő 

jelentéstartalom felfedeztetése 

Tárgyak, képek, fénymásolatok alapján motívumok gyűjtése 

A gyűjtött motívumok felhasználása, alkalmazása, továbbépítése 

Állatfejes farsangi maszk készítése 

Beszélgetés a farsangi néphagyományokról  

Farsangi énekek, mondókák felelevenítése, képek, videofilmek megtekintése  

A természet, az évszakok változásának és a farsangi szokások összefüggésének felismertetése. 

Mesék, versek meghallgatása az állatok farsangjáról  

Álarcok, maszkok megfigyelése, lényeges tulajdonságaik kiemelése 

Az egyszerűsítés, dekorativitás felfedeztetése 

Az állatokkal kifejezett tulajdonságok, a maszkokról leolvasható gesztusok értelmezése. Az 

„állatportrék” jellemző formájának megfigyelése, képi ábrázolása. A papírmasé álarc készítés 

műveleti sorrendjének megismerése. Az elkészült állatálarcokkal maskarázás 

Emberalak nézetei, mozdulatok 

Az emberről szerzett ismeretek gyarapítása vizuális megfigyelés, leképzés által 

Az alakábrázolás fejlesztése mozdulattanulmányok, krokik segítségével 

Várakozó, álló mozdulat megrajzolása szemből. Ülő alak megrajzolása oldalnézetből. Ülő és álló 

alak rajza oldal- és hátulnézetből. Vázolás, lavírozás diófapáccal, nádtollal. A munkák értékelése 

az arányok, irányok, gesztusok, nézetek helyes ábrázolása szempontjából 
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Öltöztetőbaba tervezése 

Az elölnézeti képek segítségével öltöztethető baba tervezése 

Beszélgetés korunk divatjáról, a történeti és népi viseletekről régi fotók, képzőművészeti 

alkotások segítségével 

Az ismeretek alapján ruhatervek (női-férfi, mai-régi, történeti-népi ruhák és tartozékok) 

készítése. A tervek kivitelezése különféle technikákkal: 

- A fehér papírból kivágott ruha ritmikus mintázása burgonyanyomattal  

- Papírzsebkendő vízfestékkel való batikolásával színes nyári ruha készítése 

Az elkészült munkákból közös divatlap összeállítása 

Szoborcsoport készítése 

Különböző korok szobrászati alkotásainak bemutatása, családi fotók nézegetése 

Két ember kapcsolatának, mozdulatának elképzelése, eljátszása, a mintázandó téma (szülők-

nagyszülők, apa-gyermek, anya-gyermek, testvérek) kiválasztása 

A két ember tömegének kialakítása, mozdulatok, részletek kidolgozása (sodrás, gömbölyítés, 

lapítás, kihúzás, nyújtás, simítás, nyomhagyás). Érzelmek kifejezése mozdulattal, arckifejezéssel 

Az alkotások értékelése. 

 

Emberi mozgások megjelenítése papírdúccal 
Metszetek, nyomatok, fekete-fehér színre komponált képzőművészeti alkotások nézegetése. 

Beszélgetés a képek foltszerűségéről  

Néhány jól kifejezhető mozdulat megfigyelése. Lépcsőn menő, kerítésen átmászó, kézen álló 

mozdulatok vázolása.  

Az elkészült vázlatok segítségével papírdúcok, papírnyomatok készítése. A gyermekmunkák és a 

művészeti alkotások kompozíciójának, mozgásábrázolásainak összevetése. 

Portrék megjelenítése 

A portré fogalmának tisztázása. Tükörből a saját arc részeinek, arányainak megfigyelése. A fej 

megrajzolása. Az arcot kiemelő színes háttérelem kiválasztásával, színkeverési gyakorlatokkal 

tükörre portré festése. A megszerzett ismeretek felhasználása a mesebeli lények portréinak 

elkészítésében. Előzetes gyűjtőmunkával szerzett anyagok (pl.: falapok, parafadugók, rafia, 

háncs, csuhé, facsipesz) segítségével meseszereplők (Mirigy boszorka, Háncs tündér) 

domborműszerű kialakítása. Mesebeli portrék mintázása papírmaséból. Játék a mesebeli lények 

portréival. A gyermeki fantázia és a művészi alkotások összevetése. A szerzett tapasztalatok 

verbális megfogalmazása. 

Múzeumlátogatás – kiállításrendezés 

Az élő természetről tanultak áttekintését, összefoglalását követően látogatás egy közeli  

természetvédelmi múzeumba. Az előzetesen megbeszélt szempontok és a szubjektív élmények 

alapján a látottak verbális megfogalmazása. A látottak, a tapasztalatok alapján az év végi kiállítás 

megrendezése. A második évfolyam záró kiállításáról készült fotók elemzése 

 

Feladatcsoportok 

– Elbeszélés vonalakkal 
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– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

A színek érzelmi ereje 

– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 

technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

 

Szabadon formálható anyag 

– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

– Az ünnep díszletei 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal 

(tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenítés 

papír, papírmasé és 

más anyagokkal) 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés 

– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba 

kapcsolódó körök) 

– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 

– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 
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Évszakváltás 

– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok 

segítségével) 

– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 

– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló legyen képes a szerzett vizuális tapasztalatokat verbálisan is megfogalmazni 

Juttassa kifejezésre a színek érzelem- és élménykifejező hatását. 

Legyen képes személyes élményeit képben, plasztikában kifejezni. 

Legyen jártas a rajz, festő és mintázóeszközök használatában. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az általunk készített tantervi program az alapfok harmadik évfolyamában az élettelen természet 

és az ember kapcsolatát helyezi a vizsgálódás középpontjába. 

A harmadik évfolyamos tananyag elsajátíttatásának célja az élettelen természetről való 

ismeretek gazdagítása. 

Bevezető feladatként a világegyetemről való ismeretbővítést tűzzük célul. 

A tanulók először a csillagok és bolygók keletkezésével, a keletkezéshez kapcsolódó 

eredetmondákkal ismerkedhetnek meg, majd a Tejútrendszer, a Nap és a Hold kerül a 

vizsgálódás középpontjába. Játékosan feldolgozhatják az égitestek mozgását, megismerhetik 

környezetre, emberre gyakorolt hatásukat.  

A Föld keletkezéséhez, formájához kapcsolódó néhány elképzelés bemutatása alapján 

érzékelhetik az emberi elme, a tudomány fokozatos ismeretbővülését. 

A fentiek után térünk rá a közvetlen élettér, a földfelszín, a szervetlen világ anyagainak 

vizsgálatára. Foglalkozunk a földfelszínt alakító erőkkel – a szél, a víz, a jég, a vulkán építo és 

romboló munkájával. A tanulmányok sorából nem marad ki a tűz, a fény és az árnyék vizsgálata 

sem. 
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A tanulók játékosan megjeleníthetik a különböző eredetmondákat, a föld-, szél-, víz- és 

tűzisteneket, -démonokat, szellemeket és boszorkányokat. Rajzos magyarázatokat készíthetnek 

az őselemekkel kapcsolatos kifejezésekről. Alkotásaikban továbbépíthetik a hagyományozódott 

jeleket és motívumokat. Játékos modelleket, tereket építhetnek. Foglalkozhatnak a tüzet idéző 

meleg és a vizet idéző hideg színekkel, a kontrasztok és a dekoratív átírások szerepével. 

Faktúrákat képezhetnek, agyag és homoképítményeket emelhetnek, játékos papírplasztikákat, 

kavics- és papírmasé szobrokat, árnybábokat, napórát, szélkereket készíthetnek. 

Múzeumot látogathatnak, alkotásaikból kiállítást rendezhetnek. 

Követelmény 

Legyen sokoldalú tapasztalatuk a térről és az azt alakító formák térviszonyairól. 

 

Szerezzenek ismereteket: 

az élettelen természet jelenségeiről, gazdag formakincséről, a formák tulajdonságairól, 

színvilágáról, 

a természetben lezajló változásokról, 

az anyagok alakíthatóságáról, 

az élettelen természet műalkotásokban való megjelenéséről. 

legyenek ismereteik az élettelen természet ember életére kifejtett hatásairól. 

kapjanak képet az élettelen természethez kapcsolódó hagyományokról. 

használják fel az élettelen természet anyagait a tárgyalkotásban. 

hozzanak létre téri konstrukciókat, képi, plasztikai alkotásokat, formaátírásokat. 

érzékeltessenek fényhatásokat, színérzeteket, színhangulatokat, színellentéteket 

gyakorolják a megismert ábrázolási kifejezőeszközöket. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  

– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatív 

személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  

– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása.  

– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív 

beépítése.  

– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 

Kézműves és népművészeti technikák 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
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A tananyag témaköre: Az élettelen természet 

A csillagok és a bolygók 

Az égitestek keletkezéséről szóló történetek bemutatása. A Tejútrendszer magyar 

eredetmondája – Sánta Kata története. A csillagok, a kis- és óriásbolygók világa. A csillagokhoz, 

a hullócsillagokhoz, az üstökösökhöz, a meteorokhoz kapcsolódó sorsmeghatározó hiedelmek. A 

csillagok helye az égbolton – csillagképek. A legérdekesebb csillagmondák bemutatása: A 

Göncölszekér magyar eredetmondája. Csillagjóslások, csíziók megismerése. A képi, plasztikai 

megjelenítés választható feladatai: 

- A világ teremtésével, a Tejútrendszer létrejöttével kapcsolatos mesék, mondák megjelenítése 

szabadon választott eszközzel 

- A Göncölszekér vagy más néven a Tündérkirálynő Szekerének és a Fiastyúk mondájának 

megrajzolása 

- A gyermek saját csillagképének megalkotása 

- Az égitestek egymáshoz való viszonyának eljátszása mozgással 

A Nap 

A Naprendszer keletkezése. A Nap mint égitest. A Föld útja a Nap körül. Napfordulók. Az év, a 

hónapok, a hetek és a napok származtatása. Naptárak. A Nap mint fényforrás, a világosság 

megtestesítője, a sötétség ellentéte, a rossz szellemek távoltartója, a szerencse csillaga. A Nap 

mint hőforrás, a melegség, a tűz megjelenítője – az éltető erő. A természeti népek Napkultusza. 

A Nap ábrázolása a különböző kultúrákban. Naphívogató mondókák a magyar folklórban. 

Napsugaras kapuk, oromfalak a népi építészetben.  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A Nap útjának (felkel, lenyugszik) játékos megjelenítése 

- Napóra készítése a megfigyelések jelzésével 

- A különböző napszakok fényhatásainak, színérzeteinek festői megjelenítése 

- A népművészetben megjelenő Nap motívumok gyűjtése, továbbépítése a kifejezésben 

- A természet változásait bemutató naptár készítése szabadon választott technikával 

A Hold 

A Hold mint mellékbolygó. A Hold anyaga, légköre. A Hold felszíne, holdhegyek, tengerek, 

holdkráterek. A Hold keletkezéstörténetei. Holdév, holdhónap. A Hold alakváltozásai – 

holdfázisok és a hozzájuk kapcsolódó néphiedelmek. A Hold emberi életre gyakorolt hatása. A 

Hold női jelképként való megjelenése. A Holddal kapcsolatos fényköri jelenségek – 

holdfogyatkozás, ezüst- és aranyhíd. A Holddal kapcsolatos kifejezések fogalmak magyarázata – 

holdvilágos, holdfényes, holdképű. Az ember holdkutató, világűr meghódító törekvései. 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A hold fázisainak játékos megjelenítése 

- A Hold emberre gyakorolt hatásának (holdkór) karikatúraszerű ábrázolása 

- A Holddal kapcsolatos fényköri jelenségek megfestése 

- A hold jelképének beépítése az ábrázolásba 

- Az életfán megjelenő égitest ábrázolások megfigyelése és felhasználása a kifejezésekben 
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A Föld 

 Föld helye a világegyetemben. A Föld helye a Naprendszerben. A Föld keletkezéstörténetei a 

különböző kultúrákban. A Föld istenként való tisztelete a természeti népeknél. Földanya 

kultusz 

A Földet felépítő anyagok. A szilárd kéreg, melyen élünk. A Föld izzó belső magja. A képi, 

plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A Föld teremtésével kapcsolatos teremtésmítoszokból a tanulóknak tetsző, őket érdeklő 

részletek megrajzolása 

- A Föld teremtésével kapcsolatos táncos, zenés rítusok, ősi improvizatív jellegű táncok és 

szertartások eljátszása, illusztrálása 

- A Föld alakjával kapcsolatos ókori és középkori elképzelések játékos megrajzolása 

- Gazdagságot, termékenységet szimbolizáló Földanya készítése agyagból 

A földkérget formáló vulkán 

A vulkáni tevékenység felszínformáló hatása. A természeti jelenségekhez fűződő mítoszok, 

legendák, népmesék megismerése. A természetfeletti lények, a szellemek és istenek szerepe a 

természet életében: kígyó-szellemek, földrengésboszorkányok, sértődött istenek, lángdémonok 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A legjobban tetsző vulkánmítoszok egy-egy részletének képi megjelenítése 

- Gyűjtött anyagokból földrengésboszorkány konstruálása 

- A tűzistennő hajának, könnycseppjének különböző anyagokkal (fémszálak, fonalak...) való 

megjelenítése 

- A különböző természetfeletti lények cselekedeteinek dramatikus megjelenítése 

A földkérget formáló víz és szél 

A víz, a jég és a szél felszínformáló hatása. A természeti erők természetfelettivé alakítása a 

hiedelmekben. Szél- és vízistenek. A természeti jelenségekhez, a vízhez, szélhez fűződő 

mítoszok, legendák, népmesék. Vízözönről szóló történetek megjelenése a különböző 

kultúrákban. A vízözön legendájának, Noé szerepének, bárkájának képi, plasztikai 

megfogalmazása. 

A Föld szilárd kérgét alkotó kőzetek 

A kőzetek fajtái, tulajdonságai. A kőzetek jellegzetes szerkezetének, színének, fényének 

megfigyelése. A kőzetek felhasználása a mindennapi életben és a művészetben. A drága- és 

féldrágakövek kultikus szerepe. Sziklákhoz, kövekhez fűződő hiedelmek. A kavics 

kialakulásának folyamata. A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A kőzetgyűjtemény legérdekesebb, legrajzosabb, legfestőibb darabjainak tanulmányozása; 

rajzi, képi megjelenítése 

- A kavics formaelemzése 

- A kavics felszínének, a törésvonal érdekes rajzolatának dekoratív átfogalmazása 

- Kövek összeragasztásával kavicsszobrok készítése 

 -Térrendezés, térlehatárolás kövekkel 

- Ásványszerű, kőzetszerű anyagok kialakítása üvegdarabkák összeragasztásával 

- Különböző faktúrák létrehozása papírmasszába kevert kavicsokkal, vágott kövekkel 
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A kő az építészetben és a szobrászatban 

Természet alkotta, szél és víz formálta építmények és szobrok megismerése. A kő szerepének 

vizsgálata az építészetben és a szobrászatban: 

- Az ember építő tevékenysége 

- Az őskor kőkultúrája – jelzőkövek, sírépítmények, kör alakú kultuszhelyek 

- Az óriások építő tevékenységének tulajdonított küklopsz-falak bemutatása 

- A későbbi korok védelmi falai, álboltozatai 

Az ember szoborformáló tevékenységének megismerése: 

- A Húsvét-szigetek kőóriásai; az inka, a maja és az azték művészet totemoszlopai; az ókori 

egyiptomi művészetben megjelenő óriás szfinx 

A kő felületburkoló anyagként és díszítő anyagként való megismerése 

- A mozaikművészet legszebb példáin a mozaik-felhasználás lehetőségeinek bemutatása  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Óriásokról, gólemekről, kőemberekről szóló mesék képi, plasztikai feldolgozása a technika 

szabad megválasztásával vagy a szereplők és a környezet megjelenítése kövekből, agyagból, 

gyurmából 

- Agyagba kövek lenyomataival faktúraképzés 

- A kialakított mélyedések gipsszel történő kiöntésével reliefek képzése 

- Terméskő fal faktúrák megjelenítése rajztollal, gyűrt papírok nyomataival 

- Római márványpadozatok mintájára színes papírragasztással padlótervek, játékos útburkolatok 

tervezése, a bizánci mozaikok hatására egységnyi kis négyzetlapokból vagy burgonyából 

kialakított formákból mozaikhatás keltése 

- Gaudi formagazdag térépítményeinek, felületburkolatainak élményéből kiindulva játékos 

játszótéri alakzatok képzése agyagból, és az elkészült forma felületének díszítése kavicsokkal, 

színes csempedarabkákkal 

Az agyag szerepe a kézműves tevékenységben 

Az agyag tulajdonságainak, formálhatóságának megfigyelése. Az agyag felhasználásának 

megfigyelése az ősi és hagyományos építészetben, tárgyalkotásban és a mai mindennapi 

környezetben. Ismerkedés az agyag előkészítésének szerepével, az agyag egyszerűbb formázási 

és mintázási lehetőségeivel.  A tanulói tevékenység választható feladatai: 

- Marokedények készítése 

- Edény készítése körbetapasztással, formába-rakással 

- A formába, formára rakás érdekesebbé tehető egységnyi elemek (pl.: csigavonalak, apró 

agyaggömbök) egymásba építésével 

- Használati tárgy (persely, gyertyatartó...) készítése, felrakása sodrott agyaghurkákból, díszítése 

rátétes technikával 

A homok 

A kövek mállásából keletkezett parányi szemcsékből álló laza anyag – a homok – sokrétű 

megismerése. A szél és a hő szerepe a homoksivatagok, homokképződmények (dűne, bucka) 

keletkezésében. A víz szerepe a homokzátonyok, homokpartok kialakulásában. A homok mint 

kötő- és építőanyag. A homok tulajdonságaihoz kapcsolódó kifejezések (homokba dugja a fejét, 

homokra épít, nehéz, mint a homokzsák) magyarázata. A képi, plasztikai megjelenítés 
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választható feladatai: 

- Gaudi homokdűnékre, homokpartra emlékeztető építményeinek hatására vizes homokból 

hullámzó vonalú térelhatárolók építése 

- A szél formaképző hatásainak ismeretében változatos homokfelületek kialakítása terepasztalon 

- Homok felhasználásával festésre alkalmas faktúraalapok kialakítása  

A csapadék – víz, jég, hó 

A víz alakváltozásainak megfigyelése: 

- Harmatcsepp, köd és zúzmara 

- Eső, jégeső, havaseső és hó 

- Jégvirág, jégcsap, jégtábla  

Az évszak jellegzetes csapadékfajtáinak megfigyelése 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Hóember, hószobor, hóvár építése a szabadban 

- A jégvirág gyönyörű rajzolatának grafikai megjelenítése  

- Az érintetlen havas táj szépségének megfestése 

- A téli táj kínálta sportolási lehetőségek – szánkózó, csúszkáló, korcsolyázó, síelő mozgásos 

élmények – képi megjelenítése 

Az örvény és a hullám 

Videofilmen a szél által felkorbácsolt víz, a hullám és a fodrozódás megfigyelése. Az esőcsepp 

által keltett körkörös hullámok megfigyelése, vagy azok modellezése vízzel teli edénybe 

csöpögtetett víz segítségével. A hullám és örvény szavak átvitt értelmű jelentéseinek 

magyarázata (összecsapnak felette a hullámok, a gondolatok kavargása, az érzelmek 

hullámzása...)  

 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A hullámok természetének, mozgásának ábrázolása lendületes temperamunkákkal 

- Örvénylő mozgás megjelenítése mozgással egybekötött nagyméretű krétarajzokkal 

- A tálkában megkevert víz felületére csöpögtetett tus mozgásának rögzítése a vízfelületre 

helyezett papír segítségével. A papír által felszívott folt kifejezőerejének tovább fokozása 

lendületes vonalak belerajzolásával 

- A hullámmal, örvénnyel kapcsolatos fogalmak, gondolatok játékos megfogalmazása, sordíszek 

képzése hullámvonalakkal 

A levegő, a pára és a köd 

A levegő mozgása, áramlása. A hő hatása a légmozgások, áramlások kialakulásában. A levegő 

halmazállapot-változásának, a légnemű anyag cseppfolyóssá válásának feltételei. A légköri 

páratartalomnak, a csapadékfajtáknak (eső, köd, pára, harmat, zúzmara, hó, jég) megismerése. A 

levegőből való pára- és gőzképződés, cseppfolyós kicsapódás bemutatása egyszerű eszközökkel 

(víz forralása, a gőz kicsapódása a fedőn, a pára lecsapódása az üvegen...) A levegőtávlat 

érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése és megbeszélése képzőművészeti alkotások, fotók, 

filmek, egyéni tapasztalatok alapján. A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Levegőtávlatot érzékeltető akvarell készítése lavírozással 
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- Térbeli távolságot érzékeltető festmény készítése szivacs alkalmazásával 

A víz körforgása 

A víz körforgása – levegő, pára, felhő, csapadék. A levegő körforgása. A szél. A természeti népek 

hitében megjelenő szél-isten. A lélek széllel való azonosítása. A szél mint bánat és bánatűző 

jelkép. A forgószelet jelképező forgórózsa motívumok a különböző népek művészetében. A 

légköri páratartalom felhővé alakulása. A felhő anyaga, formája, színe. A levegő, pára, gőz, köd, 

szél és felhő átvitt értelmű jelentéseinek megismerése (levegőnek nézi, levegőből él, szegény 

pára, köd előtte-köd utána, széllel bélelt, felhős...) A képi, plasztikai megjelenítés választható 

feladatai: 

- Magyarázó rajzok készítése a víz körforgásáról, a csapadék keletkezéséről 

- A témához kapcsolódó átvitt értelmű szavak rajzos magyarázata 

- A mesékben szereplő széldémonokkal vagy a láthatatlanságot biztosító ködsüveggel 

kapcsolatos elképzelések rajzi megjelenítése 

A tűz 

A tűz mint őselem. A tűz istenként való tisztelete a természeti népeknél. Tűzimádás, 

tűzáldozatok. A különböző kultúrák tűzről szóló mondáinak, legendáinak bemutatása. 

Tűzokádó szörnyek, sárkányok, kígyók a mesék világában. A tűz mint lélekszimbólum. A tűz 

formájának, anyagának, színének vizuális megismerése. Fémtálban meggyújtott gyűrt papír vagy 

gyertyaláng segítségével a láng felépítésének, természetének, színének, formaváltozásainak 

tanulmányozása. A tűz színeit idéző meleg színek színskálájának összeállítása. Tűzhöz 

kapcsolódó kifejezések – tüzesvérű, tűzről pattant ... – magyarázata. A képi, plasztikai 

megjelenítés választható feladatai: 

- A tűz, forma- és színváltozásainak megfestése 

- A tűz és víz ellentétének kifejezése kontrasztokkal, redukált formákkal 

- Tűzokádó szörnyek megjelenítése 

A fény és árnyék 

A fény és a fényforrás természetének megismerése. A fény-árnyék megfigyelése irányított 

fénnyel megvilágított tárgyon. A fény világosságot, ragyogást, derűt, örömet, dicsőséget, 

értelmet kifejező jelentése. Az árnyék sötétet, borút, előnytelenséget kifejező jelentése. Az 

árnykép, árnyjáték kialakulása a különböző kultúrákban. Az árnykép létrehozási lehetőségeinek 

bemutatása. A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Fény- és színhatások megfestése más-más napszakban 

- Árnyjátékra alkalmas mozgatható síkbábok készítése, dramatizálás a kész bábokkal 

- Fázisrajzok készítésével az árnyszínházi jelenetek egy-egy részletének rögzítése  

- A világosság és sötétség, a tisztaság és gonosz, a jó és rossz ellentétének kifejezése szubjektív 

átírásokkal 

Kiállításrendezés 

Kiállítás rendezése tanulói munkákból. Válogatás adott szempontok alapján az éves anyagból 

(pl.: téma, technika, ötletesség, egyéni megfogalmazás, kompozíció). Az alkotások előkészítése, 

elhelyezése a térben érdekes alakzatokban elrendezett paravánokon, különböző síkokat 
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létrehozó posztamenseken. A múzeum információs rendszerének alkalmazása a tanulók 

munkáiból készült kiállításon (feliratozás, magyarázószöveg ...). A kiállítás megörökítése fotón, 

videón.  

 

Feladatcsoportok 

Elbeszélés vonalakkal 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy 

színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza, 

pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján (figurális 

dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

 

Szabadon formálható anyag 

– Agyagedény formálása felrakással 

– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 

– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás 

érzékeltetése 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése 

képsorozattal (tempera, tollrajz) 

– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

 

Minta, jel, jelkép 

– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto 

jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 

– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 

– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata 
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(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 

– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 

– Nemezfigura készítése 

– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 

– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 

 

Évszakváltás 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Megszemélyesítés 

– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 

– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható 

elemek összeállítása, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Minimumkövetelmények: 

Ismerje fel az élettelen természet képi, plasztikai megjelenítésre alkalmas formáit. 

Legyen képes a tér- és formaélmények képi, plasztikai megjelenítésére. 

Tudjon létrehozni téri konstrukciókat. 

Alkalmazza a megismert ábrázolási kifejezőeszközöket.  

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 

– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, 

– vázlatok készítésére, átírásra, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
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4. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az általunk készített negyedik évfolyamos tantervi program segítségével a tanulók 

megismerhetik az élő- és az élettelen természet kapcsolatát, az ember létezésének feltételét 

jelentő környezetet. 

Az ember természetben elfoglalt helyét képi, plasztikai tanulmányokon keresztül vizsgálhatják, 

elemezhetik. 

Megfigyelhetik az évszakok változó forma- és színvilágát. 

A nyár és ősz vidám színkavalkádját, a tél tisztaságot, visszafogottságot, néha szomorúságot 

sugalló hangulatát, az ébredő tavasz frissességét sokféle kifejezési technikával adhatják vissza, 

idézhetik fel. 

A képzelőerő, az alkotókedv segítségével a táj évszak szerint változó hangulatát színes képek 

összemontírozásával jelezhetik. 

Az évszakokhoz kötődő hagyományokat, például a téltemetés eseményét kiszebáb készítésével 

erősítjük. 

Megfigyelhetik az érintetlen természetet. Hegyeket, dombokat, völgyeket, síkságokat 

jeleníthetnek meg, megismerhetik a felszíni vizeket – a patakokat, folyókat, tavakat, tengereket.  

Óriásképen rögzíthetik a megszerzett ismereteket. 

Az elsajátítandó ismeretek körét úgy állítottuk össze, hogy a tanuló megérezze a természet és 

ember harmonikus együttélésének, a természet védelmének fontosságát. 

Követelmény 

gyűjtsenek tapasztalatokat az élő és élettelen természet formáiról. 

szerezzenek ismereteket: 

a formák tulajdonságairól, fény-, szín- és térviszonyairól, 

a térben való tájékozódásról és a téralakításról, 

a színek, formák átírásáról, 

a vizuális közlési nyelv újabb elemeiről, 

az élő és élettelen természethez fűződő hagyományokról. 

legyenek ismereteik: 

a formák különböző tulajdonságainak, funkcióinak, nézeteinek, színének vizsgálatáról, 

a műalkotásokban megjelenő természet alkotta formákról. 

alkalmazzák a hagyományos tárgykészítés szempontjait alkotó munkájukban, sajátítsanak el 

újabb kézműves technikákat. 

használják tudatosan a képi kifejezés eszközeit. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

megalapozása.  

– A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása.  

– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség bővítése.  
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– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

A középkor művészettörténeti érdekességei 

Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok 

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

A tananyag témaköre: Az emberi környezet  

Virágok, fák rajza 

Ismerkedés a környezet, az évszak virágaival 

A virágokról szerzett élmények rögzítése rajzzal, festéssel. A tapasztalatok dekoratív átírása. 

Beszélgetés a képző- és iparművészetben, népművészetben megjelenő virágábrázolásokról. 

A közvetlen környezet fáinak, a fák formagazdagságának, szépségének felfedezése 

Az évszakok okozta változások és a különböző fafajták karakterének megfigyelése, felismerése. 

Fát ábrázoló képzőművészeti alkotások elemzése. A fa jelentésének, szerepének megismerése a 

társművészetekben (életfa, égig érő fa). Tanulmányrajzok készítése fákról. A tanulmányozott és 

megismert forma dekoratív átírása. 

Vadon élő növények 

Séta a mezőn, vízparton vagy erdőben 

A táj természetes növényzetének, a vadon élő növényeknek a megismerése 

A felszín, a talaj, az éghajlat, a vízháztartás, a természetvédelem szerepének megfigyelése a 

környezet növényfajtáinak kialakulásában. A természetes növényzet értéke. A 

természetvédelem fontossága. Védett növényekről katalógus készítése.  

 

Vadon élő állatok 

A környezet állatvilágának, a vadon élő állatoknak a megismerése 
Az erdő, folyó, mező rovarai, rovarevői. A vizek élőlényei a halak és a békák. Az erdő, mező 

rágcsálói és éjszakai vadjai. A földön és fán fészkelő madarak. Az énekesmadarak. A védett 

állatok. Az erdőgazdaság szerepe a vadon élő állatok gondozásában. A vizuális megjelenítés 



 

 

 

309 

választható feladatai: 

- Az apró kis lepkék, tücskök, szöcskék, cincérek tanulmányozásával a rovarvilág szépségének 

megjelenítése 

- A tájra jellemző madarak (pl.: fácántyúk és kakas) formájának, színének, tollazatának 

megfigyelése, a formai különbségek rajzi összehasonlító elemzése 

- Az állatok rejtőzködés biztosító kültakarójának (pl.: a sikló és béka bőre) megfigyelése, 

elemzése 

- Az életmóddal, táplálékszerzéssel összefüggő testfelépítés (pl.: a gázlómadarak hosszú lába, 

csőre) tanulmányozása 

- Az erdészek munkájának (pl.: vadetetés) életképszerű bemutatása 

     

Őszi táj vizuális megjelenítése 

Az őszi séták, a családi kirándulások élményének felelevenítésével, fotókkal, képzőművészeti 

alkotásokkal, verssel, énekkel. A képzelőerő és az alkotókedv segítségével az őszi táj 

napszakonként változó hangulatának (reggeli derengés, déli napsütés, esti szürkület) 

megjelenítése. A kép és plasztikai alkotás választható feladatai: 

- Színes újságokból kivágott – különböző formájú, színhatású – tájelemek más-más színű alapon 

való összemontírozásával a napszakok hangulatának kifejezése 

- Csoportonként más-más napszak megfestésével – a tájelemek, hegyek, dombhátak laza 

felfestésével, fákkal, bokrokkal, virágokkal való benépesítésével (sűrűbb és lazúrosabb festéssel, 

színkeverésekkel) – az évszak hangulatának kifejezése 

Hegy, völgy, domb, síkság 

A közvetlen környezet, a lakóhely felszíni formáiról szerzett ismeretek gazdagítása. 

Élményszerzés a tanulókkal vízparton, dombos, hegyes-völgyes, fövenyes, köves tájon. A 

felszíni formák (hegy, völgy, domb, síkság) jellemző jegyeinek (hegytető, völgyoldal, dombhajlat 

...) megfigyelése. A természeti látványok megfigyelési szempontjainak gyarapítása (pl.: a táj 

nagyobb tagolódásai, rétegződései, erővonalai, felületi elemei). A látványok verbális 

megfogalmazására vonatkozó képességek fejlesztése. Az élettelen és élő természet kapcsolatának 

megfigyelése. A közvetlen környezet felszíni formáinak összehasonlítása más területek felszíni 

formáival (pl.: síkság és hegyvidék). Egy-egy vidék jellemző jegyeinek megismerése elbeszélések 

és tájleírások alapján. A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A lakóhely felszíni formáinak elkészítése terepasztalon 

- A közvetlen környezet, a lakóhely legjellemzőbb felszíni formáinak megrajzolása, megfestése. 

- A megismert forma dekoratív átfogalmazása 

- A tanuló számára fontos tájrészletek önálló képként való megjelenítése 

- A táj megjelenítése az évszak és napszak függvényében 

- Az ember és a természet harmonikus kapcsolatának kifejezése a tanulók számára nem tetsző 

környezeti elemek átírásával 

Az érintetlen táj 

Az érintetlen természet változatossága, a látvány sokszínűsége, gazdagsága, különlegessége. A táj 

szépsége. A táj hatása a lelki állapotra. A táj története, legendái, jellegzetességei. Új technika 

elsajátítása a pontosabb vizuális kifejezés érdekében: 
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- Komponálás nedves ecsettel, tusfuttatás, lavírozás tussal, páccal 

A képi megjelenítés választható feladatai: 

- A közvetlen környezetben található táj látványszerű megjelenítése 

- A tájhoz fűződő érzelmek képi kifejezése a színek és formák szubjektív megválasztásával 

- Egy adott táj látványbeli változatosságának megragadása a fény- és légköri viszonyok, az 

évszak, a természet körforgásának, változásának hatására – szivárvány, napfényes és párás 

délelőtt hangulatának megörökítése 

Nagyméretű falikép az élő természetről 

Megfigyelések, tanulmányrajzok segítségével az ember természetes környezetéről szerzett 
tapasztalatok összegzése 

A nagyméretű falikép témájához a tanulmányrajzok összeválogatása 

A nagyméretű falikép témájának közös kialakítása 

 

Az egyéni munkák ritmikus közös képpé, díszítősorrá, frízzé rakosgatása, komponálása 

A közös alkotás felhasználása az iskola, az osztályterem díszítésére 

Az ember által alakított táj 

Az érintetlen természet, a megműveletlen táj és az emberi beavatkozással kialakított-megművelt 

táj közötti különbség felfedezése. Az alapvető formák tagoltságának, a részformák 

kapcsolódásának megfigyelése. A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Egy tájról készült fotó képi átfogalmazása 

- A tájról készült vázlatok dekoratív átírása 

- Terepasztalon agyagból, homokból dekoratív tájformák létrehozása 

- Egységnyi lapokból formaritmusra épülő reliefek kialakítása 

- A reliefek síkredukciója 

A víz színét, színváltozását befolyásoló anyagok, fényviszonyok  

A víz alatti világ gazdag formakincsének bemutatása videofelvételek segítségével 

Az akváriumok élettelen anyagainak, vízi növényeinek, élőlényeinek megfigyelése 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Folyóval, tóval kapcsolatos élmények képi felidézése  

- Hideg színek sorozatával az egyre mélyülő víz színárnyalatainak megjelenítése 

A téli ünnepkör a karácsony 

Karácsonyi készülődés: az ünnep felidézése bibliai háttér és személyes élmények alapján. A 

betlehemi csillag történetének kapcsán beszélgetés a csillagokhoz fűződő hiedelmekről: a csillag 

és a lélek, az emberi élet kapcsolatairól (új csillag – születés, hullócsillag – halál). 

A csillagok útmutató szerepének felfedeztetése az éjszakai égbolton. A csillag mint a 

szerelmesek jelképének megfigyelése a népköltészetben. A népszokások épített betlehemeinek 

elemzése. Betlehem készítése.  
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Téltemetés, tavaszköszöntés 

Beszélgetés az élő természet körforgásáról – a téli nyugalmi időszak és a tavaszi újjászületés 

sajátosságairól (sötétség-fény, hideg-meleg, alvó-ébredő, csend-zene ...). A téltemetés 

tavaszköszöntés szokásának bemutatása videofilm, képek, dalok segítségével. A népszokás 

kellékeivel kifejezett szimbolikus tartalom értelmezése – a telet, bajt jelképező kisze kivitele a 

faluból; a tavaszt, egészséget jelképező zöld ág behozatala. Választható tevékenységek: 

- Egy nagy kiszebáb építése, felöltöztetése csoportmunkával 

- Tanulónként egyéni munkával egy-egy kisebb báb elkészítése faágakból készített vázszerkezet 

felöltöztetésével 

Tavaszi hangulat 

Beszélgetés a tavaszról személyes és közös tapasztalatok alapján. A tavaszi hangulat felidézése 

közös énekkel, versmondással, műalkotások nézegetésével. Tavaszi hangulat kifejezése játszó, 

sportoló emberi figurákkal. A témafeldolgozás lépései: 

- Sétáló, futó, horgászó, játszó mozdulatok beállítása, vázolása zsírkrétával 

- Az alakok tavaszi környezetbe helyezése 

- Az emberalakok kiemelése komplementer színhasználattal 

Húsvét 

Beszélgetés a húsvét vallási hátteréről 

Ismerkedés húsvéti népszokásokkal. Mozgással, gesztusokkal létrehozott éloképpel a húsvéti 

ajándékozás vagy locsolás élményének felidézése.  

Kora nyár 

Beszélgetés kora nyári élményekről 

A élmények szabad feldolgozása 

 

Feladatcsoportok 

Történetszövés – történetábrázolás  

– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy 

képregényszerűen elmesélve) 

– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 

felidézésével. A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes 

feldolgozások) 

 

Környezetábrázolás – hangulatteremtés 

– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  

– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készítése 

vegyes technikával 

– Makett készítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

 

Színharmóniák 

– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 
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– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

 

Rész és egész 

– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 

– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 

 

Képeskönyv 

– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 

– A papír tulajdonságai 

– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

Plasztika 

– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, 

purhabból) 

– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 

– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

 

Öltözéktervezés 

– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

 

Arcképtár 

– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló ismerje fel az élő és élettelen természet kölcsönhatását. 

Téri megfigyeléseit legyen képes képi, plasztikai munkájába beépíteni. 

Legyen képes a kifejezés lényeges elemeinek kiemelésére. 

Tudja személyes élményeit rajzban, festményben, plasztikában, térkonstrukciókban 

megjeleníteni. 
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A tanuló ismerje: 

– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

5. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az ötödik évfolyamos tantervi program a természet és az ember kölcsönhatásával, az építészet 

szerepével, anyagaival, az építkezéshez fűződő hagyományokkal, az épületek fajtáival, a 

középületek funkciójával, a szakrális építmények jellemzőivel, a lakás, az otthon iránti elvárás 

tényezőivel, a népi építészet hagyományaival foglalkozik. A tanulók megfigyelhetik az épületek 

formáit, tömegét, tagolását, díszítését; a várfalak, kapuk, kerítések funkcióit; a formán 

megjelenő díszítmények szerepét. 

Megismerhetik azokat a legegyszerűbb sík- és térformákat, amelyekből az építmények, tárgyak 

modellezhetők. Megtanulhatják a testek származtatását és azt, hogy a különböző formák 

összeépítésével, csonkolásával hogyan lehet új formákat képezni.  

Elsajátíthatják a magyarázórajz készítésének lehetőségeit, a felépítést, tagolást, szerkezetet 

értelmező rajzok készítésének lépéseit. 

Készíthetnek tájba illő maketteket, modellezhetnek parkokat, játszótereket, a fenti terekbe 

szobrokat, szökőkutakat is tervezhetnek, de létrehozhatnak jövő századi építményeket is. 

Megismerhetik a különböző történeti korok belső tereit, a parasztház berendezéseit. 

Tervezhetnek házakat, szobákat, készíthetnek lakásdíszeket, használati és dísztárgyakat. 

Követelmény 

Gyűjtsenek tapasztalatokat a tér háromirányú kiterjedéséről, beosztásáról, lehatárolásáról, 

lefedéséről. 

Legyenek képesek: 

az épített környezet formáinak, színének, nagyságviszonyainak, szerkezetének, térbeli 

viszonyainak ábrázolására. 
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Értsék: 

az épület, építmény funkcióit, esztétikáját, 

a műalkotás szerepét a tájban és az épített környezetben. 

ismerjék a hagyományos népi építészetet, legyenek jártasak megfigyelésében. 

tudják az építkezés elemeit, meghatározó tényezőit. 

készítsenek maketteket, valamint a berendezéshez kapcsolódó hagyományos tárgyakat. 

alkalmazzanak szubjektív kifejezési módokat a térkonstrukciók és a képi megjelenítések 

során. 

 

Tudjanak: 

megjeleníteni elképzelt és épített környezetet, 

bizonyos formákat leegyszerűsíteni, átírni, 

az épített környezetben megjelenő mozgásokat ábrázolni. 

legyen igényük az esztétikus, tiszta környezet kialakítására. 

tökéletesítsék a már elsajátított kifejezési eljárásokat. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási 

tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.  

– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek körének 

bővítése.  

– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 

alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 

– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 

Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 

Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei 

Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

A formai, színtani alapismeretek 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok 

Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

A tananyag témaköre: Az épített világ 
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Egyszerű építmények alkotása 

Beszélgetés az építészet kialakulásáról, az építmények szerepéről. A természeti és az emberi 

tényezők hatásának megfigyelése az építkezés alakulásában. Az építmények fajtáinak, 

alaprajzának fejlődése. A kör alaprajzú építmények nyomon követése az őskori és az ókori 

kultúrákban, a népi és a modern építészetben. Választható tevékenységek: 

- Egyszerű kör alaprajzú építmények készítése, jurta modellezése 

- Sátor készítése a szabadban 

- Egy lakatlan sziget enyhelyének, berendezési tárgyainak megtervezése, elkészítése természetes 

anyagokból 

A népi építészet jellemzői 

Beszélgetés a települések kialakulásáról, a falu és a város elkülönüléséről. A népi építészet 

anyagainak megismerése, tulajdonságaik összehasonlítása (fa, kő, föld, nád, szalma, ág, vessző, 

napraforgó- és kukoricaszár). A természeti adottságok tükrében a népi építészet jellemzőinek 

megismertetése az építkezés anyagai és technikái alapján. Az építkezéshez fűződő szokások, 

hiedelmek bemutatása (pl.: építőáldozat, zöld ág kitűzése, házszentelés). Választható 

tevékenységek:  

- A jellegzetes háromosztatú parasztház alaprajzának elkészítése 

- Csoportmunkában épületek modellezése a megismert építkezési technikák alkalmazásával  

- Az elkészült épületekkel falukép kialakítása 

A ház külső díszei 

A homlokzat díszítő és tagoló elemeinek megfigyelése a történeti stílusok építményein és a népi 

építészetben. Ajtó- és ablaknyílások, szoborfülkék tanulmányozása; lábazatdíszek, oromfalak, 

stukkódíszítmények, épület-sgrafittók megfigyelése. Beszélgetés a tornác kialakulásának 

építészeti szükségszerűségéről. Az eresz megnyújtása fa-, illetve kőoszlopokkal, alátámasztása, 

majd az oszlopok közötti terület bizonyos magasságig való felfalazásának hagyománya. Képek 

segítségével a különböző típusú tornácok összehasonlítása. Választható tevékenységek: 

- A környező házak, épületek homlokzattagolásának rajzi megjelenítése 

- A homlokzatok ornamentikájának, vakolatdíszeinek grafikus és plasztikus ábrázolása 

A lakóépület belső terei 

Különböző korokból származó lakásbelsők bemutatása, elemzése. A hagyományos 

parasztházban található helyiségek funkciójának megvitatása. A helyiségek bútorainak, 

eszközeinek bemutatása. A szobában kialakított belső terek (szentsarok, munkatér) és a 

családtagok szerep és rang szerinti elhelyezkedése közti kapcsolat vázolása. Az egyes 

bútorokhoz, berendezési tárgyakhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek megismerése. A mai lakás 

tereinek, funkcióinak vizsgálata fotók, diaképek, tervrajzok alapján. Az alaprajz készítésénél 

használt jelrendszer megismerése (a fal, ablak, ajtó, lépcső, terasz ábrázolásának módjai). Saját 

lakás alaprajzának és berendezésének megtervezése. A tervezés mozzanatai: 

- Életmódhoz illő terek kigondolása 

- Az elképzelt lakás alaprajzának kialakítása.  

 

A falak megrajzolása, a nyílások jelölése. A különböző rendeltetésű terek bútorainak 
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elképzelése, a bútorok alaprajzának berajzolásával a célszerűség, praktikum, otthonosság, 

kényelem szempontjának figyelembevétele 

- A tervezés során elképzelt lakás rekonstruálása térben, dobozok, kartonok felhasználásával 

 
A színek és formák szerepe a belső térben 
A modern és a hagyományos lakberendezés összehasonlítása, a lakáskultúra főbb tényezőinek 

felelevenítése. A tárgyak rendeltetéséből adódóan a funkció-forma-díszítmény összhangjának 

hangsúlyozása. Az enteriőrt meghatározó tényezők elemzése. A lakástextil szerepe. Választható 

feladatok: 

- Lakásmakett készítése. A lakásmakett különböző textíliákkal való díszítésével más-más 

enteriőr kialakítása. A makettkészítés lépései: Megfelelő méretű papírdobozok kiválasztása. A 

papírkartonból készített főfalakon és válaszfalakon az ajtó- és ablaknyílások kivágása. A 

kartoncsíkokból kialakított válaszfalak rögzítése  

- Lakástextilek tervezése hajtogatott papírzsebkendők festékkel való batikolásával 

A függönyök, szőnyegek, térelválasztók elhelyezése. A színek érzelmi hatásainak tudatos 

érvényesítése 

- Edényfogó kesztyű készítése nemezeléssel 

- Terítő batikolása csomózással 

- Falikép, ikebana összeállítása szárazvirágokból 

Várak megjelenítése 

Fotók és festmények bemutatása várakról, erődtemplomokról. Az építmény megfigyelése tájban 

és épített környezetben (pl.: cseszneki, budai vár). Várról szóló mítosz- vagy meserészlet 

felolvasása. Az elképzelt vár vizuális megjelenítése. A térbeli helyzet meghatározása alaprajz, 

nézőpont alapján (alálátás, rálátás). Az elő-, közép- és háttér érzékeltetése (pl.: az előtérben 

mozgó szereplők, a középtérben álló vár, a háttérben hegyek, égbolt). Rajzolás tussal, festés 

temperával. Az alkotás során szubjektív fantáziaképek, érzelmek, események megjelenítése és 

szóbeli megfogalmazása. 

  

Szakrális terek, épületek megjelenítése 

 A templom mint vallási célú épület forma- és funkcióváltozásainak megismerése. 

Templomtípusok összehasonlítása. Választható feladatok:  

- Templomról makettek készítése. A makettek vetületi rajzának elkészítése 

- Az elöl- és oldalnézet felhasználásával képeslap tervezése 

- A képeslap elkészítése történhet papírnyomattal, papírkivágással vagy a kivágott 

templomforma körbefújásával, az üres részek grafikai kitöltésével  

Tájba illő település tervezése, makettezése 

A táj és az épített környezet különböző viszonyainak bemutatása fotók, videók segítségével. 

Terepasztalon a természeti és mesterséges formák – hegyek, völgyek, folyók, tavak, fák, utak, 

alagutak, hidak, vízvezetékek, vízlefolyók, vízgyűjtők, víztárolók, csatornák, csatornarendszerek  

modellezése. A település elhelyezése a természeti környezetben. Térképkészítés.  

Park, játszótér tervezése köztéri szobrokkal 
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Különböző parkok, játszóterek bemutatása. A természet és az épített környezet viszonyának 

elemzése. A parktípusok egymással való összehasonlítása, kialakulásuk eszmei hátterének a 

megértése. A parkok díszítőelemeinek (szobrok, szökőkutak ...) megfigyelése. A játszótér 

berendezéseinek elemzése, felsorolása. A modellezés választható feladatai: 

- Egy játszótér makett formában való elkészítése (labirintus, hinta, mászóka ...) 

- Az előző órai terepasztal-gyakorlat során kialakított környezetbe – műalkotásként funkcionáló 

– mobilszobor tervezése, kivitelezése, beillesztése 

- Szerves, organikus szobrok készítése folyami kavicsokból, uszadékfából 

- Calder nyomán függesztett formájú mobilszobrok tervezése. A szobrok kiegyensúlyozása és 

felfüggesztése  

Az ember helye az épített környezetben 

Az előző órákon kialakított terepasztal benépesítése mozgó emberi alakokat ábrázoló 

kisplasztikákkal. A körplasztikakészítés munkafázisainak megismertetése:  

- Az emberalak tömbjének hengerré formálása. A végtagok megjelenítése kihúzással. A mozgás 

ábrázolása a formák izületekben történő behajlításával. Törekvés a statikus szoboralkotásra  

Feladat: Utcákon, tereken mozgó emberalakok megmintázása (pl.: görkorcsolyázó, kocogó, 

várakozó, padon fekvő hajléktalan, kutyát sétáltató, babakocsis kismama, plakátragasztó, 

útbontó, faültető, jégkrémárus) 

A sík és a test, a körlap és a gömb megismerése 

Az egyszerű geometrikus alakzatokról tanultak felidézése. A kör és a körrel kapcsolatos 

fogalmak felelevenítése. A körlap formai sajátosságainak, származtatásának megismerése. A 

körlap távlati elváltozásainak megfigyelése. A szemmagasság szerepe az ellipszis 

méretváltozásaiban. A kör perspektivikus elváltozásainak megjelenítése vonalas rajzzal. A gömb 

származtatás lehetőségeinek számbavétele:  

- Körlapok egymásba illesztésével, a köralakzat szimmetriatengely mentén való elforgatásával, 

különböző átmérőjű körlapok középpontos felfűzésével gömb származtatása 

A származást szemléltető modellek ábrázolása 

A gömb térbeliségének megjelenítése három-négy tónusérték alkalmazásával, az ön- és vetett 

árnyék jelölésével 

A gömb plasztikusságának megjelenítése többféle grafikai eszközzel 

A gömb testességének megjelenítése különböző festésmóddal 

A háromdimenziós forma két dimenzióban való megjelenítésének lehetőségei  

Téglalap és henger, háromszög és kúp ábrázolása 

Az egyszerű geometriai alakzatok – a négyzet, a téglalap, a háromszög – tulajdonságainak 

felelevenítése. A háromszög, a téglalap, a kúp és a henger legfontosabb jellemzőinek felidézése. 

A szabályos forgástestek származtatási lehetőségeinek számbavétele: 

- A henger származásának megismerése téglalapok összehajtása és elforgatása révén 

- Kúp képzése háromszög szimmetriatengely mentén való körbeforgatásával  

Választható feladatok: 

- A kúp és henger származtatásáról folyamatábra készítése 

- Henger kialakítása téglalap alakú papírcsík két szemközti oldalának összeragasztásával 
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- A síklap térbefordulásának rajzi megjelenítése 

- A kúp és a henger térbeliségének megjelenítése három-négy tónusérték alkalmazásával, az 

önárnyék és vetett árnyék jelölésével 

- A henger, a kúp és a gömb háromképsíkos vetületi rajzának elkészítése szerkesztő eszközök 

használatával 

- A henger és kúp plasztikusságának kifejezése egy szín világosabb-sötétebb árnyalataival 

Forgástestekkel fantáziaváros tervezése 

A forgástestek képzésével, összeépítésével megszerzett ismeretek felhasználásával 

forgástestekből összeépített hengerlények, fantáziaváros tervezése, készítése csoportmunkában. 

A feladat sikeres megoldása érdekében fotók bemutatása a XX. sz.-i modern építészetről, a 

világűrkutató űrbázisokról; science-fiction videofilmrészletek felvillantása, novella részletek 

bemutatása jövő századi létesítményekről. A változatos formavilág megteremtését segítheti a 

téglalap oldalainak bemetszésével képzett síkformák térbe hajlítása, a szimmetrikus síklapok 

elforgatásával kialakított tagolt hengerek modellként való felhasználása. Választható feladatok: 

- Kisebb csoportokban az űrváros vagy a víz alatti város különböző rendeltetésű, formájú 

épületeinek megtervezése, megalkotása a fantázia szabad mozgósításával 

- Formák térbe helyezésével városrészek kialakítása. A városnegyed térképének, információs 

tábláinak elkészítése 

Forgástestekkel járművek tervezése 

Autókról, űrhajókról gyűjtött fotók, műszaki rajzok elemzése. Fantasztikus járműveket 

bemutató videofilm részletének megtekintése. Az eddigi ismeretek és a képzelet segítségével 

fantasztikus járművek tervezése, makettezése. Vázlatkészítés az eddig megismert formák 

átírásával, formaredukcióval, hozzáépítéssel, belső részformák, szerkezetek berajzolásával. A 

tervek modelljeinek elkészítése csonkolt és összeépített műanyag flakonok, alumínium fóliák 

felhasználásával. A jármű égi vagy földi, esetleg föld alatti vagy vízi környezetének 

megtervezése, megjelenítése.  

Kiállításrendezés 

Az év során készült rajzok, grafikák, festmények, plasztikák megadott szempontok szerinti 

válogatása, keretezésre, kiállításra való előkészítése. A kiállított anyag térben – a paravánra vagy 

a falra – való elhelyezésének megtervezése. Az elrendezés kivitelezése. Felirat-, katalógus-, 

meghívótervek, plakátok tervezése és készítése. Az írás és a kép, a szín és a forma viszonyának 

átgondolása. A tárlók, a paravánok, az installációk ízléses elhelyezése, egyéni ötletek 

alkalmazása a kiállítási felületek megválasztásában. A kiállítás megörökítése, fotózása. 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy 

képregényszerűen elmesélve) 

– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével 

(képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
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Tornyok, várak, paloták 

– Épületábrázolás tusrajzzal 

– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

– Makett készítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

 

Színharmóniák 

– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben, 

szürkületben, éjszaka 

(gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával, 

kevert eljárással) 

 

Környezetábrázolás – kép és valóság 

– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 

– A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 

– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

– Öltözéktervezés 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és 

textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Képeskönyv 

– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 

– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 

– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, 

kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

– Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése 

– Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása) 

 

Arcképtár 

– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott 

figurákkal) 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, 

tempera) 
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Fény– árnyék jelenségek 

– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 

– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle 

bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe 

hozása” 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló legyen képes az épített környezet formáinak, színének, nagyságviszonyainak, 

arányainak, szerkezetének vizuális megfigyelésére. 

Tudja a formák testességét tónussal, fény-árnyék hatásokkal kifejezni. 

Legyen képes forma- és színredukálásra. 

Legyen tisztában a képi tér (előtér, középtér, háttér) fogalmával. 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

 

6. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az általunk készített tanítási program a hatodik évfolyamban elsősorban az ember és az őt 

körülvevő természet, a közvetlen környezet, a lakóhely vizuális megismerését helyezi a 

vizsgálódás középpontjába. 

A tanulók a vizuális eszközökkel figyelik meg, dolgozzák fel a szülőföld tájait, éghajlatát és 

állatvilágát. Feltárják a lakóhely történetét, hagyományait. Foglalkoznak a természetvédelem és 

műemlékvédelem fontosságával. Elemzik a település szerkezetét, a földrajzi, gazdasági 

körülmények által meghatározott közlekedés, kereskedelem, idegenforgalom, turizmus 

jelentőségét. 

Segítünk megértetni az emberi közösségek, a család szerepét, a közösségi és családi ünnepek 

jelentőségét, az egészséges életmód, a szolgáltatások, a kultúra és a tanulás fontosságát. 

A tanulók rajzos feldolgozásokkal mutathatják be a környék növény- és állatvilágát,  a 

kézművesség, az építészet és az öltözködés hagyományait. Elemezhetik a környék formáit, 

tárgyait, magyarázó rajzokkal, folyamatábrákkal szemléltethetik a környezet változásait. 

Tájékoztató táblákat, információs jeleket, útvonalrajzokat, térképeket, plakátokat készíthetnek. 

Kertet, parkot, épületeket, bútorokat, berendezéseket, tárgyakat, öltözeteket, jelmezeket 

tervezhetnek. Tájképeket, csendéleteket, életképeket festhetnek. Illusztrálhatnak; karikatúrákat 

rajzolhatnak; képsorokat, könyvborítókat tervezhetnek; diákújságot szerkeszthetnek.   
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Követelmény 

Legyenek képesek:  

összetett természeti és mesterséges tárgyak arányainak, szerkezetének, formai 

sajátosságainak, színének megfigyelésére, karakteres ábrázolására síkon és térben, 

önálló piktogramok, emblémák, információs táblák megalkotására, 

alaprajzot, útvonalrajzot, metszetrajzot olvasni, készíteni. 

jelenítsék meg a teret és térformákat a távolsági viszonylatoknak, a nézőpontnak, a 

térmélységnek megfelelően. 

Alkossanak szubjektív módon képeket mindennapi életükkel kapcsolatos eseményekről, 

illusztráljanak zenei, irodalmi műveket. 

Hozzanak létre csendéleteket és formaátírásokat lakóhelyünk használati tárgyairól. 

Ismerjék az életkép műfaját és egy-egy kiemelkedő alkotást a családábrázolás témaköréből. 

Ismerjék meg a hagyományos népi életmódot. 

Tanulmányozzák saját környezetük életmódját, hagyományait. 

Ismerjék az öltözködés-, a magatartás-, a beszéd-, a testkultúra összetevőit. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  

– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  

– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  

– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és iparművészeti, 

médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való képesség 

fejlesztése.  

– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód finomítása.  

– A képi műveltség bővítése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

A képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák 

A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

A tananyag témaköre: a lakóhely 

A település története 

A lakóhely és a szülőföld. Érzelmi motívumként híres emberek szülőföldjükről tett 

vallomásának bemutatása. A lakóhely természeti környezetéhez (folyóhoz, barlanghoz, érdekes 

alakú sziklához, öreg fához...) fűződő történetek, hiedelmek megismerése. Történelmi 

események emlékeinek felidézése. A lakóhely természethez fűződő hiedelmeinek, 

népszokásainak bemutatása (pl.: időjóslások, jeles napi szokások). A megismert történetek képi, 
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plasztikai illusztrálása a témához illő technika megválasztásával.  

A régészeti kutatás 

A régészet – az emberiség történeti múltját a fennmaradt tárgyi emlékek alapján kutató 

tudomány – bemutatása. Fontossága az írás nélküli történelmi korok feltárásában, szerepe az 

írással bíró történeti korokban. A jelenkor régészeti kutatásai. A régészet és társtudományok 

kapcsolata. A modern technika (légi fényképezés, a talaj vegyelemzése...) szerepe a feltáró 

munkában.  

A település hajdani életmódja 

Beszélgetés a hagyományos népi életmódról: 

A régi gazdálkodási formák vizsgálata, az állattartás, földművelés, kézművesség jellemzőinek 

megismerése. A természeti környezet hatásának vizsgálata a lakóhely életmódjának 

alakulásában. A gazdasági évhez, munkaalkalmakhoz fűződő hagyományok bemutatása. A képi 

megjelenítés témája: 

- Gazdasági udvar megfestése, megrajzolása (épületek, eszközök, állatok, emberek...)  

A lakóhely hagyománytárgyai 

A régi világ eszközei, szerszámai. Tárgyakhoz kapcsolódó szokások bemutatása (pl.: 

jegyajándékok, vásárfiák...).  

Választható feladatok: 

- Régi tárgy (pl.: köpülő) elemzése 

- Ismerkedés a közvetlen környezet, a saját tájegység népművészetével: 

- Önálló gyűjtőmunka végzése múzeumi anyag vagy a tanulók környezetének emlékei alapján 

A település földrajzi adottságai 

A lakóhely térképének elemzése. A település típusának, szerkezetének, úthálózatának 

megfigyelése. 

Választható feladatok: 

- A környezet természeti tájaihoz, történelmi nevezetességeihez útvonalrajz készítése 

- A lakóhely természetföldrajzi, településtörténeti, településnéprajzi sajátosságainak információs 

táblán, térképen való megjelenítése 

- A település szerkezetének modellezése terepasztalon 

- Idegenforgalomhoz kapcsolódó természetvédelmi, műemlékvédelmi jelek készítése 

 

- A lakóhely műemlékeinek rajzi feltérképezése (homlokzatrajzok, alaprajzok, útvonalrajzok 

készítése) közös munkával 

- A fejlesztési tervben szereplő, a gyermekek életéhez kapcsolódó létesítmények (játszótér, 

sportcentrum...) megtervezése közös munkával 

- A tanulók által használt művelődési intézmények információs jeleinek elkészítése 

A lakóhely tájai – tájfestés 

Az érintetlen természet megfigyelése. A táj változatos formai képének, a látvány 

sokszínűségének elemzése. A fény- és légköri viszonyok okozta változások megfigyelése. A 
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tájábrázolás lehetőségeinek megismerése. A képkivágás szerepe a kompozíció kialakításában. A 

színvázlatok fontossága. A barbizoni és nagybányai iskola műveinek segítségével tapasztalatok 

gyűjtése a szabadban való festés sajátosságairól.  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A lakóhely természeti tájainak látványszerű megjelenítése 

- Az adott táj változatosságának kifejezése az évszak, a fény- és légköri viszonyok függvényében 

- A táj látványának egyéni, dekoratív átfogalmazása a grafika lehetőségeivel  

- A tájhoz fűződő élmények (kirándulás) érzelmi hatásának megjelenítése 

A település növényvilága – csendéletfestés 

Séta a mezőn, vízparton vagy erdőben. Az erdő, mező gyomnövényeinek és gyógynövényeinek 

megismerése:  

A vizek növényei. Az erdő cserjeszintjének, az erdő és vízpart fáinak megfigyelése. Termesztett 

növények.  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A gyomnövények és termesztett növények szépségének, formagazdagságának felfedezése a 

növény jellemző részeinek (gyökér, szár, levél, virág) megjelenítése által 

- A növények téri helyzetének ábrázolása  

- A gyűjtött gyógynövények felhasználásával olyan gyógynövénygyűjtemény készítése, amely a 

hozzáírt szöveg segítségével bemutatja a növény gyógyító hatását 

- A cserjék formai jellemzőinek megfigyelésével a különböző cserjefajták felismerését segítő 

karakterrajzok készítése 

- Az erdő és vízpart fáinak tanulmányozásával nyert tapasztalatok rögzítése (pl.: a törzs és ágak 

kapcsolatának bemutatásával) 

    

Az otthon. Külső és belső tér ábrázolása 
A lakóház, az otthon. Lakáskultúra. A település építési hagyományainak, háztípusainak, 

házberendezési módjainak számbavétele. Történeti stílusok a népi és polgári építészetben. A 

képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A lakóhely hagyományos építészetének feltérképezése, a lakóház funkcionális tagolásának 

alaprajzok segítségével történő bemutatása, a homlokzatok tagolásának rajzos feldolgozása. 

- A saját lakás alaprajzának elkészítése 

- A külső formajegyek meghagyásával tervek készítése egy régi parasztház mai 

életkörülményekre alkalmassá tételére (pl.: fürdőszoba beépítése) 

- Közös munkával képes építészeti album készítése a környezetben fellelhető házakról 

A kert és lakás növényei. Külső és belső tér. Csendélet 

A növények szerepe az ember életében. A kerti virágok, díszcserjék, díszfák. A balkonok, 

erkélyek, lakásbelsők növényei.  

Választható feladatok: 

- Az otthon köré díszkert tervezése cserjékkel, kerti virágokkal, utakkal, pihenőkkel 

- A kedvenc gyümölcsök, virágok formájának, színének tanulmányozásával formaelemzések 

(felépítés, szerkezet, tagoltság ...) készítése 

- Tetszés szerint összeválogatott növényekből virág- vagy gyümölcscsendéletek festése 
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- A nyílás, hervadás kifejezése  

A kedvenc háziállatok 

Állatokkal kapcsolatos vidám történetek megrajzolása, megfestése. A kedvenc állat által 

kifejezett testbeszéd (örül, bánatos, sértődött ...) rögzítése formaredukcióval, papírmetszetekkel 

A kedvenc háziállat plasztikájának elkészítése a forma kifejezésére leginkább alkalmas 

anyagokból.   

Alaktanulmányok készítése 

A test arányainak vizsgálata. A női és férfi alkat közötti különbség megfigyelése, megállapítása. 

A gyermek és felnőtt testarányok összehasonlítása. Az ember vázszerkezetének, 

csontvázrendszerének tanulmányozása. Az emberi test mozgáslehetőségeinek, az ember téri 

mozgásainak megfigyelése. Egy- és kétalakos beállításokról képi igényű alkotás készítése. 

Többalakos beállításról szoborkompozíció alkotása. Fej- és kéztanulmányok készítése. 

 

A portré és az önarckép műfaji sajátosságainak vizsgálata: 
Történetiségük: a múmiaportréktól a barokk csoportportrékig. A fejrajzolás általános 

szabályainak megismerése. Az arckoponya és az agykoponya nagyságviszonyának vizsgálata. Az 

arc részei. A részek és az egész viszonya, arányaik. Az egyénre jellemző arcélszög megfigyelése. 

Az arcelemek: homlok, orr, száj, szem, fül tanulmányozása. A különböző megvilágítás (szórt és 

irányított fény) által keltett hangulatok elemzése. A kéz és láb formai jegyeinek, mozgásának 

vizsgálata. A kéz (feszítő, hajlító, közelítő, távolító, forgató) mozgásának megfigyelése. 

Irányított fénnyel megvilágított fej grafikus ábrázolása. Kéz- és lábtanulmányok készítése. 

Öltözködéskultúra. Divattervezés 

Az öltözködéskultúra fogalma. Az öltözet alkotóelemeinek számbavétele (ruházat, hajviselet, 

fejviselet, lábbelik ...). Képek, régi családi fotók alapján a különböző korok viseleteinek 

vizsgálata. Anyag-, szín- és díszítésbeli különbségek megfigyelése a különböző korstílusokban. 

A népviselet fogalmának tisztázása. A közösségi értékrend, az írott és íratlan szabályok 

hatásának felfedezése az öltözködési szokásokban. Beszélgetés a mai öltözködéskultúra 

jellemzőiről. A divat szerepének vizsgálata az öltözködési szokásokban. Az életkor és 

életmódbeli eltérések megjelenése a ruházkodásban. Az egyéniség megnyilvánulásának 

lehetőségei az öltözködésen keresztül. Az alkalomhoz illő öltözködés szempontjainak 

megvitatása – a csinos, divatos, elegáns fogalmak közti különbségek tisztázása. Magatartási és 

illemszabályok megbeszélése a viselethez fűződően. Az öltözködéskultúra, a testkultúra és a 

higiénes szokások közti összefüggések, elvárások megbeszélése.  

Választható feladatok: 

- Divatos iskolai öltözet tervezése 

- Farsangi, báli alkalmi ruha vagy jelmez tervezése a hozzá illő kiegészítőkkel saját maguk 

számára 

- Színes csomagolópapírok felhasználásával folttervek készítése mellényre, táskára 

- Batikolással pólók készítése 

- Szövéssel, fonással öltözetkiegészítőket, ékszereket készíthetnek 
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 Pillanatképek az iskola életéből 

Az életkép műfajának fogalmi tisztázása műalkotások elemzése, összehasonlítása által. Elemzési 

szempontok: A mű rendeltetése (táblakép, illusztráció ...), technikája (olaj-festmény, freskó ...) 

A képi elemek kigyűjtése: szereplők, helyszín, esemény, gesztusok, arcvonások. A mozgás 

ábrázolásának módjai, a kompozíciós szerkezet és a színhasználat elemzése. A színek szerepe a 

téma kiemelésében. A karikatúra sajátos humoros, szatirikus ábrázolásmódjának vizsgálata. A 

műfaj jellemzőinek felsorolása.  

Választható feladatok: 

- A tanórai élmények, benyomások vizuális rögzítése szabadon választott eszközökkel 

- Iskolai életkép készítése, az életkép műfaji ismérveinek felhasználásával 

- A tanulók önmagukról vagy társukról készített karikatúráikból osztálytabló összeállítása 

Diákújság készítése 

Az előzetesen gyűjtött folyóiratok elemzése: 

A folyóiratok csoportosítása hírújságok, szórakoztató, ismeretterjesztő, művészeti... folyóiratok 

kategóriájába. Az újságtípusok jellemzőinek megismerése: kihez szól; milyen a szöveg és a kép 

aránya; hány rovatra tagolódik; milyen a papír minősége és a lap terjedelme ... Beszélgetés arról, 

hogy ki melyik újságot olvassa szívesen és miért, mi teszi vonzóvá az olvasó számára a lapot. Az 

ismérvek kigyűjtése. Kiosztott portrék alapján, a képen szereplő személyekhez illő 

sajtótermékek kiválasztása.  

Választható feladatok: 

- A hozott újságok és nagy méretű kartonok felhasználásával újságpavilon felállítása 

- Egy tagolatlan szöveg tördelése és egy fotó beillesztése a szövegkörnyezetbe 

- Egy saját lap megszerkesztése a rovatok kialakításával, az oldalszám meghatározásával, a 

címlap megtervezésével 

- Osztályújság szerkesztése csoportmunkával: 

- Az arculat megtervezése, a rovatfelelősök megválasztása; a tördelés megbeszélése... 

- Egy osztályélmény képregényszerű bemutatása, az aranymondások karikírozott megjelenítése.  

A reklám 

A reklám hatásmechanizmusáról tanultak felidézése és azok új szempontokkal történő 

kiegészítése. Plakátok, televíziós reklámok megtekintése és a bennük rejlő szándék felismerése: 

Ismétlésekkel a termék, a cég logójának bevésése a vásárló tudatába. Az áru megjelenési formája, 

a csomagolás módja, színe. A termék neve, ára, helye a polcon. A szín, a ritmikus ismétlődés, a 

képzettársítás jelentősége a reklámszövegekben.  

 

Az alkotás választható feladatai: 

- Egy szabadon választott termék „piacra dobása”. A cég emblémájának, a termék nevének, 

formájának, csomagolásmódjának megtervezése 

- Egy reklámfilm forgatókönyvének elkészítése 

Kiállítási meghívó és plakát készítése 

A tömegkommunikáció különböző formáinak (meghívók, plakátok, katalógusok ...) 

tanulmányozása. A tartalom és forma egységének vizsgálata. Év végi rajzkiállításra plakát, 
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meghívó tervezése. A meghívó szövegének meghatározása. A meghívó, plakát képéhez, 

szövegéhez illő betűtípus választása vagy tervezése. Múzeumlátogatás és az év során készült 

tanulói munkák válogatása után kiállítás rendezése. A fejlődéskronológia kifejezése a vizuális 

produktumok csoportosításával. Az installációk ízléses elhelyezése, egyéni és újszerű ötletek 

alkalmazása a kiállítási felületek megválasztásában. A kiállítás fotózása.  

A tanultak összegzése kiállítás segítségével 

A tanév során készült alkotások tematikus rendbe szedése. A település történelmi múltjának, 

hagyományainak bemutatása a tanulók e témához kapcsolódó grafikái, kisplasztikái, téri 

konstrukciói, hagyománytárgyai alapján. A település földrajzi helyzetének szemléltetése a 

gyerekek által készített útvonalrajzok, térképek, településszerkezeti modellek, makettek, 

tájképek, tanulmányrajzok, folyamatábrák rendszere által. A lakóhely közösségeinek, a 

közösségi tevékenységek színtereinek, a család életterének, életének bemutatása csendéletek, 

kisplasztikák életképek segítségével. Az építészeti, közlekedési, öltözködési változások 

nyomonkövetése a tanulók által készített tablók, albumok segítségével. A lakóhely 

szolgáltatásainak (egészségügy, hírközlés...), kulturális tevékenységének, az iskola életének 

számbavétele a tanulók által készített pillanatképek, programfüzetek, plakátok, diákújságok, 

helytörténeti és iskola-történeti dokumentumok feldolgozásával. A kialakított tematikus 

rendszer téri elhelyezése.  

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes 

eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 

– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, 

stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

Tornyok, várak, paloták 

– Épületek belseje, bútorai 

– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, 

textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

Színharmóniák 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai 

programok használatával) 

– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

Öltözék 

– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

Kép és valóság 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és 

messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 

Mintakincs 
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– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 

kagylómotívumok felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

Arcképtár 

– Arcképek díszes keretben 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

A tárgyak egyedi vonásai 

– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk 

körében 

– Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, 

különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

A tárgyak összhangja 

– Hangszerek 

– Klasszikus és saját megoldások 

– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló ismerje a fő-, mellék-, telt-, tört és lokálszíneket. 

A tanuló legyen képes természeti és mesterséges formák elemzésére, azok képi, plasztikai 

megjelenítésére. 

Legyen képes a testesség, kiterjedés képi megfogalmazására. 

Vegye észre a színreflexeket. 

Legyen képes vizuális közlések olvasására. 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására.  

– A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása.  

– A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása.  

– Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakítása, a látás kiművelése és 

tudatosítása.  

– Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
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Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 

megismerése 

A látvány pontos megfigyelésére, leképezése 

A vizuális információk megértésére, átírására, felhasználására 

A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 

A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 

A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 

A sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

A beállítás 

– A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 

– A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben 

– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb 

visszaadása (ceruzarajz, 

színes munkák) 

A szerkezettől a formáig 

– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 

– Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 

– A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után, 

gipszöntések 

A térről – síkban 

– Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint 

– Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 

– A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 

– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 

– A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet) 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

– Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 

– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről – térben 

– A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készítése 

mintázással) 

– Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív–negatív formák 

megjelenítésével 

Ábrázolás és szerkesztés 

– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 

– Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 
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– Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák 

Nagyságrend 

– A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő 

megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton 

A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré 

– Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

– Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 

– A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 

– A színek keverése 

Szokatlan megjelenés 

– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 

– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzításokkal 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák ábrázolása a 

perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 

– Különféle illusztrációk készítése.  

– A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 

Tananyag 
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Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 

Tónusos ábrázolás 

A természeti formák átírása 

Az anyagszerűség ábrázolása 

A tér különböző léptékű megjelenítése 

A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

Anatómiai ismeretek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

A beállítás  

– Tárgyak, térelemek a szabadban 

– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

A beállítás átformálása 

– A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, különböző 

művészeti stílusokkal 

(barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 

A szerkezettől a formáig 

– Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása (ceruza, 

pittkréta, szén) 

– Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése 

– A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben 

A térről – síkban 

– Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 

– A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 

– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, tónusos rajz 

– szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 

– A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, papírmetszet 

formájában 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

– Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 

– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről – térben 

– Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái 

– A természeti formák szerepe a formatervezésben 

– A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 

– Formakövető vonal: a plaszticitás 

– Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 

Ábrázolás és szerkesztés 

– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 
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– Művészettörténeti példák tanulmányozása 

– Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 

Nagyságrend 

– A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, csomagolópapír, A/0 

rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré 

– Rajzok élő modell után 

– A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 

– Fej rekonstrukció koponya alapján 

– Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 

– A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 

– Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának gazdagítása.  

– Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz azt 

alakítani, formálni, megőrizni.  

– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.  

– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 
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Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A környezet– és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 

A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

– Alakrajz 

– Csontváz rajza 

– Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok) 

– Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása 

– Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 

Átváltozások 

– A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más méretben 

– A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 

térbeliségének kiemelése, torzítása 

– Új beállítások új nézőpontokkal 

Bábfigura 

– Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu hangja és beszéde, játéktere 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai eljárásokkal 

(belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások) 

A természetben 

– Vázlatok és festmények készítése a természetben 

– A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache) 

– Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása 

Karakterkeresés 

– A portrérajzolás, a karakter kiemelése 

– Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. 

Önarcképek 

– Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes megváltoztatásával 

– Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 

Népművészet és természet 

– Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 

– Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása 

(fazekasság, hímzés, faragás,  

szövés, fonás) 
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– A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 

Érzelmi hatások 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–feloldó) 

– Érzelmi állapotok színben való kifejezése 

– A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 

– Realisztikus és absztrakt megközelítés 

Emlékmás 

– Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, 

műveiről, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 

– Forgatókönyv, fotódokumentáció 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson keresztül.  

– A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával.  

– A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlődő és fokozatosan nehezedő 

feladatok mentén.  

– Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel. 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A környezet– és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
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A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 

A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Alakrajz 

– Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, hangsúlyai 

(ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik) 

Figura a térben 

– Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 

– Plein air és embercsoport rajza 

Átváltozások 

– Ülő, fekvő figura rajza 

– Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 

– A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 

Bábfigura 

– Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu mozgathatósága, játéktere 

Szín–tér 

– Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 

– Stíluskeresés 

– Karakterkeresés 

– A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajzok, 

szoborvázlatok készítése 

Érzelmi hatások 

– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 

– Kollázs grafikai kiegészítéssel 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – vidám) 

– Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 

Emlékmás 

– Gyerekkori történet 

– Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, 

gipsz, faszerkezet). 

Csoportos feladat 

– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 
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A tanuló ismerje: 

– a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 

– a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a sík– és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 

– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 

– a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 

– pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 

– a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 

– a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 

– az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 

A tanuló legyen képes: 

– eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 

– az adott témák önálló feldolgozására, 

– művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 

– A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 

– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 

– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 

– a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
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A vizsga tantárgyai és időtartama 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– a vizsgamunka bemutatása 10 perc 

– helyszíni feladat megoldása 180 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a 

vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 

A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal 

és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy,  

– festészeti, grafikai alkotás,  

– szobor, térkonstrukció  

 

A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 

– a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– sík és térbeli ábrázolási képesség, 

– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
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1.4.2. A RAJZ-FESTÉS MINTÁZÁS TANTÁRGY TANÍTÁSÁHOZ ELŐÍRT 

KÖTELEZŐ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK  
 

KÖTELEZŐ ESZKÖZÖK, 
FELSZERELÉSEK 
RAJZTEREMBEN 

MEGLÉVŐ MENNYISÉGI 
MUTATÓ 

MEGJEGYZÉS 

Helyiségek: RAJZTEREM A tanszakok és a tanulók 
létszámának figyelembevételével, 

az iskola munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 

számban 

4 

HELYISÉGEK BÚTORZATA, EGYÉB 

BERENDEZÉSI TÁRGYAI ÉS OKTATÁSI 

ESZKÖZEI 

  

Tanulói asztalok, székek A tanulók létszámának 

figyelembevételével  
Termenként 20 

Nevelői asztal, szék Tantermenként 1 Termenként 1 

Tárolószekrény Tantermenként 1 Termenként 1 

Tábla Tantermenként 1 Termenként 1 

Magnetofon vagy CD-lejátszó Tantermenként 1 Termenként 1 

Videó (lejátszó, felvevő) Iskolánként 1 Termenként 1 

Televízió, videókamera, diavetítő, 

vetítőállvány, vetítővászon 
Tantermenként 1 Termenként 1 

Sötétítő függöny Ablakonként, az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 
Termenként szükség szerint 

Ruhatároló (fogas) A tanulók létszámának 
figyelembevétel - folyosóra is 

elhelyezhető 

Termenként szükség szerint 

Szeméttároló Helyiségenként 1 Termenként 1 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök: 

Munkaasztalok, székek 

Tároló polcok, szekrények, dobozok 

Vizes blokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Rajzbakok 

Festő állványok 

Mintázó állványok 

Kéziszerszámok 

Rajztechnikai eszközök 

Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, 

vastag, és széles–lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 

Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 

Fényképező, filmfelvevő eszközök 

Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 

Munkabiztonsági berendezések 
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II/9. MŰHELYPROGRAM 
A műhelyprogram célja 

Az alapfok rajz-festés-mintázás műveltséganyagára építve olyan műhelygyakorlat kialakítása, 

amely erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett ismereteket, jártaságokat, 

képességeket és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a tárgyalkotásra, környezet-

alakításra. A tanulók vizuális élményképességére, képzetanyagára, képi gondolkodására építve 

olyan tárgyformáló tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kreatív tervező képzelet, az 

esztétikai érzék, a manuális és tárgyalkotó készség, a technikai érzékenység, a konstruáló és 

művészi képesség.  

 

A műhelyprogram feladata: 

Olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok 

megvalósulását.  

A műhelyprogram feladata, hogy ismertesse meg a tanulót: 

a választott műhelytevékenység - anyagaival, eszközeivel, 

a tárgykészítéshez szükséges tervezési folyamatokkal, 

a tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével, 

a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel. 

Alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amelyek elsajátítása által képes lesz meghatározott 

célú és funkciójú tárgyak készítésére.  

 

A műhelymunka módszere:  

A gyermek alkotóképessége, életkori sajátosságánál fogva, legjobban játékos tevékenységgel 

alakítható. A képzés során olyan ismereteket kell adni, amelyet a későbbi élethelyzetekben 

aktivizálni tud, olyan magatartásformát kell kialakítani, hogy ki tudja hozni magából azokat az 

értékeket, amire szüksége van. Olyan helyzetekre és gyakorlatokra van szükség, amelyek a 

gyermek kíváncsiságát, játékosságát, önállóságát, sablonoktól eltérő attitűdjét, sokirányú 

érdeklődését, érzékenységét, beleélő készségét megmozgatják, melyek elősegítik az élmények, 

az információk, tapasztalatok, ítéletek gazdagodását, az esztétikai érzékenység kifinomodását, a 

megjelenítő, konstruáló, környezetalakító, önkifejező, problémamegoldó képesség kifejlődését. 

Biztosítja a felfedezés, a siker örömét, a művészethez vezető utak személyes bejárását. 

 

Műhelyeink: grafika, festészet. 

 

A GRAFIKAI MŰHELYGYAKORLAT HELYI TANTERVE 

(készítette: Lázárné Verebes Ilona) 

 

Grafikai műhelygyakorlat 
A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások 

megismerése.  
A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek a 

megismertetése. 
 

A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló: 
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ismerkedjen meg a szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, 
sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 
ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafika, 

reklámgrafika…), 

tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikákat, 

ismerje a szaknyelvet, 
legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, 
tevékenységében váljon önállóvá, 
legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép), 
felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább 

folytathassa. 
 

A grafikai műhelygyakorlat feladata:  
A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse 

meg: 
a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok 

működésével, kezelésével, 

a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, 

a segédanyagok tulajdonságaival, használatával, 

a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel, 

a szakma rövid történetével, 
a képzőművészeti gyakorlatban, a feladatokban felhasználható művészeti elemekkel 

(pont, vonal…), 
a képépítés törvényszerűségeivel, 

a színelmélet alapjaival. 

 

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban: 

fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, 

alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, 

alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. 

 

Követelmények: 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

a képépítés alapvető szabályait, 
a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 

az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások – 

sokszínű technikai lehetőségeit, 

a grafika történeti és technikai lehetőségeit, 
a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, linó és fém anyagokat. 

Legyen képes: 

az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, 

vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra, 

az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások – 

sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására, 
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esztétikus képi megjelenítésre. 

 

A FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT HELYI TANTERVE 

(Készítette: Sinkó István) 
 
Célok, feladatok 
A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: 
azokat az anyagokat és eljárásokat, melyek a festői munka legfontosabb elemei 

a színtan egyes alapvető problémáit s azok alkalmazását a festészetben, 

a festészeti technikákat, 

kifejezési (nyelvi) eszközeit, 

a szín és fény alapvető összefüggéseit, 

a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 

a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 

a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat, 

 

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló: 
sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 

szerezzen ismeretet a festészetnek mint a képzőművészet egy műfajának jelentőségéről és 

történetéről, 

legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni, 

legyen képes önálló alkotásokat készíteni. 

 

Követelmények az alapfok végén 

 
A tanuló az alapfok végén ismerje: 
a hagyományos festészeti technikákat, 

a technikák alkalmazásának módozatait, 

a festészet történetének nagy korszakait, 

a festészeti technikák határeseteit (pl.: montázs, kollázs, manipulált fotó, festett 

síkplasztikák), 

a fotó, film, videó, computer színalkotó és -visszaadó szerepét. 

 

A tanuló az alapfok végén legyen képes: 
a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 

figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni, 

síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 

a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, 

computergrafika) alkotni, 

véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről 
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MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ/GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI   

1-2-3. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

A műhelyelőkészítő során a tanuló megismerkedhet a legfontosabb grafikai jelekkel, a grafika 

kifejező eszközeivel. Megtapasztalhatja a színek tulajdonságait, ezek hatásmechanizmusát, a 

színelmélet alapjait. Tanulmányozhatja a nyomhagyás különböző módjait, eszközeit. 

Elsajátíthatja a képépítés alapjait, kísérletezhet a különféle komponálási módokkal. Betekintést 

nyerhet az egyedi és a sokszorosított grafika eljárásainak módszereibe, ráérezhet a 

különbözőségek jelentőségére. A gyermek lelkivilághoz közel álló alkotások létrehozásával 

önálló, kreatív alkotómódszere, kézügyessége, gyakorlati, technikai érzékenysége fejlődhet. 
 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 

megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 

felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 

tevékenységekhez. 

A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

 

Egyedi grafikai eljárások 
A grafikai jelek megismerése. A kifejezőeszközök létrehozása különböző anyagokkal, 

technikával. A jelhagyás módjai – ceruzával, ecsettel, tollal, pálcával, ujjal, lemezzel, fésűvel. A 

pont, a vonal, a folt szerepe. A színek hatása az emberre. Kísérletezés a különböző minőségű és 

tulajdonságú festékekkel. Több szín egymás mellett: harmóniák – diszharmóniák. Monotípia egy 

szín, ill. több szín felhasználásával. A pozitív és a negatív nyomat – az egyszínű és többszínű 

változatok. Foltnyomat – fantáziajáték. Különböző sűrűségű festékek viselkedésének 

megfigyelése. A festék és a papírfajta használata közötti összefüggések – a kép összhatása. A 

nyomatok kiegészítése képpé többféle vonalminőséget létrehozó eszközzel. Fotók, képek, 

műalkotások elemeinek újrarendezése, új összefüggések keresése – az alkotóelemek szubjektív 

módon való összeillesztése.  
 
A nyomhagyás tanulmányozása 
Különböző textúrájú anyagok nyomtatása, „átsatírozása” – zsákvászon, erős szálú textilek, 

dörzspapír . Kisebb méretű tárgyak felületnyomata – pénzdarabok, gombok, levél, madártoll, 

fakéreg, növényi részek, kövek, ásványok … Nyomatok felhasználásával kollázs létrehozása. 

Rendezgetés, kompozíciós gyakorlatok. Pecsét készítése természetes anyagokból, a pecsét 

rányomtatása kedvenc használati tárgyakra. Ritmusok képzése: ösztönösség – automatizmus – 

szerkesztettség – a komponálás alapjai.  

 
Egyszerű sokszorosítási eljárás 
Papírmetszés technikája – a pozitív és negatív forma. A papírdúc felhasználásának módjai a 

sokszorosítási eljárások alkalmazásakor (fénymásolás, festékfröcskölés, hengerlés ...). A vágott és 

a tépett papír nyomhagyásának összevetése, képalakítás – képépítés játékosan. Az alkotás és a 

játék összekapcsolása.  
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A tangram 

A játék szerepe, jelentősége és kortörténeti áttekintése. Környezetünk alakíthatóságának, ezen 

belül a szabad fantázia szárnyalásának lehetőségei. Sablon alapján tangram készítés. A megfelelő 

papír kiválasztása. Az anyag és funkció kapcsolata, esztétikai hatásuk. A színek hatása 

egyéniségünkre és környezetünkre egyaránt. Különböző alakzatok kirakása, az igényesség 

szerepe. A tervezés lépései, a vázlat és a kompozíció fontossága.  

Egyszerű papírsablonok készítése átfújáshoz 

A technika ismertetése, bemutatása. A tervezés lépései. Sablonok készítése és kipróbálása 

különböző anyagokon és felületi minőségeken. Nyomatok készítése. Egyéni munkák és nagy 

közös kompozíció készítése. Az osztályterem díszítése.  

 

Festések kis és nagy méretben  
Kisméretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű papírokon. Óriásképek, óriás 

tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése nagy méretű papírokon. Játék festett 

papírokkal. Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok (szemléltetés pl.: 

Matisse kollázsok) felhasználásával.  

 
A színes világ 
Festésgyakorlatok, színkeverések. Az elsődleges és másodlagos kevert színek. Színkeverési 

kísérletek papíron, palettán vízben. 

 

Az ecset és a papír 

Az eszközök ismerete és használata. Gyakorlatok festészeti eszközökre. Csíkhúzási versenyek. 

 
A tervezett kép 

Egy saját élmény (kirándulás, sportesemény, ünnep, táj, kulturális esemény) megfestése 

vázlatkészítéssel nagy méretben. 

 
A természet színei  
Variációk a négy évszak színeire és zenéjére. Festési gyakorlatok természeti megfigyelések 

(szabadtéri séta, csendélet) nyomán. A színhangulattal való festés módszere - színdominancia, 

színpreferencia egy-egy hangulat érzékeltetésére (szemléltetés: Leonardo, Bruegel, 

impresszionisták ...) 

 
Színkompozíciók  
A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása. Különböző kompozíciós változatok a 

színdinamika, a színkontraszt alapelemeire. Csoportos és egyéni feladatok temperával. 

 

Az ünnepek 

A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése (vízfestés). Felület, forma, 

színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall aquarell ...) 

 
Kis színtér 
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Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek ...) Csoportmunka a színek térépítő 

szerepére.  

Kiállítás rendezése a munkákból 

Vendégek (szülők) meghívása, saját készítésű meghívókártyák készítése. A kiállításra készült 

plakát elkészítése. Játékos feladatok az érintett témák kapcsán. Egy közös bábjáték eljátszása a 

vendégek számára.  

 

Minimumkövetelmény 
A tanuló ismerje fel a legfontosabb grafikai jeleket, ezeket tudja alkalmazni ezeket gyakorlati 

munkája során. Ismerje a színek alapvető tulajdonságait. Legyen képes a kép felületén a formák 

rendezésére. 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal megjelenési formái 

A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

Részlet és nagyítás 

A díszítés sajátosságai 

A nyomhagyás egyszerű technikái 

Kompozíciós alapismeretek 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések 

– A vonal mint mozgásnyom 

– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 

– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon 

A szín 

– Szín és mozgás 
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– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése 

színekkel 

– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, 

széles ecsettel 

– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 

színfoltokkal 

– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú felületeken 

– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

Felület és forma 

– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 

– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 

– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 

Felület és textúra 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 

– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 

– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosításaik 

– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 

– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 

– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése 

Minta a környezetben 

– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

Díszítés, díszítmények 

– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motívumokkal 

Nyomhagyás 

– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív alkotássá 

tussal, filctollal, festékkel 

Kompozíció 

– Képi elemek rendezése 

– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm 

festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a vonal megjelenési formáit, 
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– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 

– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 

– a kompozíciós alapismereteket, 

– az illusztratív ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: 

– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 

– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 

– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Vonal a térben 

A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

A színek és lelki minőségek 

Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

A díszítés sajátosságai 

A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 

Egyszerű nyomatok 

A kiemelés 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Vonalak a térben 

– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 

– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 

– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 
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A szín 

– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) 

segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 

– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 

– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli formákkal, 

tárgyakkal 

– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 

– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

Felület és forma 

– Ellentétek, felületi kontrasztok 

– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 

– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

Felület és textúra 

– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek 

– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

Minta a környezetben 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok 

gyűjtése 

– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai és  

festészeti technikákkal 

Egyszerű nyomatok 

– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy 

műanyagkarc, sablon átfújással) 

Kompozíció 

– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti ágakban 

– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal, 

nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel,  

anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett tollrajz, 

kollázs, vegyes technika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– vonal a térképző szerepét, 

– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
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– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 

– a kiemelés módjait, 

– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

 

Legyen képes: 

– vonalvariációk létrehozására, 

– a lelki minőségek kifejezésére, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

– egyszerű nyomatok készítésére, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  

– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal és a mozgás–változás 

A színek egymáshoz való viszonya 

A színek érzelmi minősége 

Színharmóniák, színkontrasztok 

A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 

A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 

A funkció és díszítés 

Egyedi motívumok, motívumrendszer 

Dombornyomat 

Kompozíciós variációk 

Illusztratív sorozatok 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Változások vizuális nyomai 

– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és 
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festészeti technikákkal 

– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 

– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű 

vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 

A szín 

– Színfoltok festése zene hangulatára 

– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 

– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

– Egy–egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő 

átélése, az élmények megfestése 

– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 

– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 

színharmóniák által 

– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket 

juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 

A felület 

– Felület és ábrázolási szándék 

– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 

felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 

– Foltok, folthatárok 

– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 

– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 

Textúra képzés 

– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) 

változatos textúrájú felületek létrehozása 

– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

Minta a környezetben 

– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 

– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és festészeti 

technikákkal 

– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

Sablon nyomatok 

– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy 

műanyag motívumokkal) 

Dombornyomatok 

– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

Kompozíció 

– Komponálási módok 

– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi elemeinek, 

szereplőinek átrendezésére 

Képalkotás 
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– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti 

technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal, 

karcnyomatokkal) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 

– a színek egymáshoz való viszonyát, 

– a színek érzelmi minőségét, 

– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 

– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 

– a funkció és díszítés kapcsolatát, 

– a dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: 

– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 

– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

– dombornyomat készítésére, 

– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 

MŰHELYGYAKORLAT/GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

3/4. ÉVFOLYAM 

 

A tanév folyamán a tanuló megismerkedhet az érintetlen természet formavilágával, ezek 

esztétikumával. Megtanulhatja, hogyan kell ezeket elemezni, egyszerűsíteni, tömöríteni, 

stilizálni, átírni. A rajzi kifejezőeszközök közül megismerkedhet a vonal tulajdonságaival, 

karakterével, gondolat és érzelemközvetítő szerepével. A sokféle eszköz alkalmazása és a 

különböző anyagok minőségének megismerése közben megtapasztalhatja a puha, lágy és a 

kemény, határozott vonalrendszerek hatását.  

A kontúrvonalas megoldásoktól eljuthat a részletgazdag, tónusos ábrázolásig.  

A nyomtatás egyedi módozatait felhasználhatja a képalkotás folyamatában. 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, 

melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. 

Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek 

egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati 

tevékenységek segítségével. 

A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből 

fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói 

tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és 
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véleménynyilvánítási igény kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása.  

– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.  

– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.  

– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.  

– Az önállóság kialakítása.  

– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 

Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 

A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 

A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei 

A tónus szerepe 

A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 

A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 

A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 

Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív 

formák, szabályosság–szabálytalanság) 

Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 

Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 

Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 

Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 

A pasztellkép készítés technikája 

Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram 

tervezése 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Elmélet 

A grafika 

Mit nevezünk grafikának? – a fogalom megközelítése. A grafika elhelyezése a képzőművészet 

ágai között. A grafikai eljárások során alkalmazott anyagok, eszközök, tulajdonságainak, 

használatának megismerése. A kézi és a gépi sokszorosítás műveletei. A grafikai műhelyben 

alkalmazott gépek, eszközök. A papírok tulajdonságainak megfigyeltetése, a különbözőségek 

okai. A grafikai technikák műfaji követelményei. A sokszorosított lapok jelentősége, 

hasznossága, szerepe. Az alkalmazott- és a képgrafika közötti különbözőség. Az egyedi rajz 

fogalma. A rajzolás szerepe, az egyedi rajz jelentősége a valóságos világ megismerésében 

(vázlatok, tanulmányrajzok …). Az egyedi rajz műfajának kritériumai, jellemzői. Az egyedi rajz 

szerepe a képalakítás, a térplasztikai alkotás, az építészeti formák létrehozásának folyamatában 
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Az eszközök szerepe témaválasztáskor (ceruza, toll, szén…). A felületnagyság és az 

eszközválasztás közötti kapcsolat. A képzőművészet alapfogalmainak szerepe: pont, vonal, folt, 

szín, kompozíció, felület, méret, ritmus. Az elektronikus úton létrehozott rajz: új eszközök a 

grafika világában. Egyszerű számítógépes programmal való ismerkedés. A technika adta új 

lehetőségek tanulmányozása.  

 A „beszélő” vonal 
A vonal, ami jellemzi az embert – a vonal pszichikai kifejezőereje. A nyugodt – zaklatott, a 

rendezett – kaotikus, a merev – lendületes, a szögletes – kerek, az emelkedő – eső, a személyes – 

személytelen vonal. A különféle stílusban, és különböző vérmérséklettel megalkotott 

vonalrendszerek összehasonlítása. Dürer, Holbein, Paul Gauguin, Goya, Joan Miró, Pablo 

Picasso, Marc Chagall műveinek elemzése. Az ember gondolatát, a gondolat mozgását tükröző 

vonal. A vonal, mint figyelemirányító. Létrehozásának módjai: szabadkézi, szerkesztő eszközzel 

és elektronikus úton. Kompozíciós elemek megismerése, elrendezésük módjai: szimmetria – 

aszimmetria, egyensúly, ritmus, egyszerűsítés, redukálás, lényegkiemelés, figyelemvezetés, 

sűrítés, elhagyás.  
Gyakorlat 

Az élő természet megfigyelése. Tanulmányrajzok, vázlatrajzok készítése a megismert 

lehetőségek és technikák felhasználásával. Az alkotásokhoz használható eszközök, technikák: 

különböző- keménységű ceruzák, tollak, ecsetek, kréták, tusok, pácok, festékek. 
 

Feladatok 
A mozgást, az áramlást kifejező vonal 
Lendületes, ritmikus, lüktető felületek képzése. A könnyed, lágy és a határozott, karakteres 

vonalak alkalmazása. Sűrítés – ritkítás, lazítás – tömörítés. A lelkiállapot, a gondolat, a mozgás 

kifejezése cérnagrafika felhasználásával. Nyugodt és háborgó felületek képzése. A szél 

felületalakító munkája: vízen, homokon. Az egymásba fonódó vonalak felület alakító hatása.  
 

A vonal egyénisége, egyediségének szerepe 
Az élővilág gazdag formakincsének megfigyelése, ábrázolása. Az élő természet esztétikuma. A 

természetben lezajló változások megfigyelése, ábrázolása. Az élő természet formáinak, 

érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása, ábrázolása. A folyamatok jellegzetes fázisainak 

bemutatása két-három képsorral. Az időben egymást követő események ábrázolása –elrendezés, 

komponálás: a lényeges részek kiemelése formával. Diafilmszerű feldolgozás.  
 
A jelek, szimbólumok szerepe 
Az élő természet ábrázolásának megfigyelése a különböző művészeti korokban, stílusokban. A 

szubjektív önkifejezés érvényesítése a megjelenítés folyamán. Jelek, szimbólumok világa. Az 

egyedi jelek: feliratok, reklámhordozók, közlekedésnél használatos jelzések, táblák, térképjelek, 

pecsétek története, kialakulása és fejlődése. A színek jelentéshordozó szerepe. Az alkalmazott 

grafika, a piktogram, a betű, a monogram – tervezések. A betű kialakulása és fejlődése. A kézzel 

írott és a nyomtatott betű. A betű anatómiája, az olvashatóság. A kézírás esztétikája. Saját 

monogram tervezése, alkalmazása, felhasználása füzeteken, mappákon, esetleg ruhadarabokon. 

Pecsét faragása természetes anyagokból 
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Természetes formák alkalmazásával történő képalakítás 
Motívumgyűjtés. A motívumok felépítésének, elrendezésének, alkalmazásának világa. 

Természeti formák grafikai tanulmányozása, majd átírási lehetőségeivel való játék. Humoros, 

játékos formák megalkotása. Ezek felhasználása a képépítés folyamatában. A szín és a forma 

összekapcsolása, elhelyezésének jelentősége a kép érzelemközvetítő szerepében. Pozitív – 

negatív formák, kiemelés – elhagyás, elrendezés – átrendezés.  

 

Az egyedi nyomtatás – monotypia 
A vonal egyedisége, egyéni vonásai, jellemzői, karaktere. Nyomhagyás különböző eszközökkel, 

tárgyakkal. Felületképzés – textúrák és faktúrák létrehozása. A szín megjelenése a 

monotypiákon. 

 

Az illusztráció 
Egyszínű, ugyanazon szín árnyalatainak monokrom alkalmazása. Foltképzés és a 

vonalrendszerek összekapcsolása. Formaredukciók, a foltok hatása: nagyság, szín, elhelyezés, 

elrendezés alapján. Festékszórás, fújás, csurgatás, fröcskölés. Az egyéniség érzékelhetősége a 

képalakítás során.  

 
A fekete is szín 
A fekete szín használata (a fekete szoba, a fekete tárgy). A szürkétől a feketéig tartó árnyalatok 

kipróbálása tárgyak festése, árnyékok kialakítása során. (szemléltetés: Boltansky, Kline, Hartung 

...) 

A körvonal 
A színek hangsúlyozása. A képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével. Tárgyak 

árnyékának körvonalai és színei. Kivágott formák beépítése térbehelyezése (szemléltetés: 

Schiele, Klimt, Gauguin ...) 

 

A festészet története I. 
A barlangrajztól a középkorig. A festészet festészettechnikai és történeti áttekintés. Anyagok, 

eszközök, megoldások az őskori, ókori és koraközépkori művészetben. A különböző korok 

festészeti megoldásainak példaként való felhasználása, alkalmazása.  

 

Vázlatok a szabadban 

Akvarell és tusrajzok - színezett tusrajzok - a szabad térről. A gyors, könnyed festés 

technikájának elsajátítása (szemléltetés: Szőnyi, Ferenczy K. ...) 

 

A festett rajz 

A ceruzarajzok részleteinek, háttereinek megfestése. A két technika egymás mellett élése. A 

ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása. 

 

Feladatcsoportok 

Vonal 

– A vonal ritmust kifejező hatása 

– A vonal karaktermegjelenítő szerepe 
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– A vonal pszichikai kifejezőereje 

– Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal 

– Vonal a festészetben és a grafikában 

– Vonal a térben és képtárgyakon 

– Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 

Szín 

– Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok 

– A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás) 

– A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi 

tartalmakkal 

A fény és a sötét differenciálódása 

– A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 

– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) 

– Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 

– Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai analógiák 

felismerése, létrehozása) 

– A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 

– A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben 

Felületképzés 

– Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 

– Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 

– Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 

– A gyors, könnyed festés technikája 

– Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések 

Kifejezés, képalakítás 

– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák, 

szabályosság– szabálytalanság) 

– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek 

Képalkotás 

– Illusztráció készítése 

– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének hangsúlyozása 

– Egyedi nyomtatással monotypia készítése 

Tér – környezet 

– A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek 

– Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával 

– Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek) 

– Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt 

tapasztalások, élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák segítségével 

A betű és kép 

– Jel (egyedi, saját jel) 

– Betűkarakter, monogram 

– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 

– A kódextől a könyvnyomtatásig 

– A nyomtatott írás és a kép használhatósága 
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– Miniatúrák, óriásképek 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Minimum követelmény  
A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a sokszorosított 

grafikai eljárások között. 
Ismerje fel ezeket és tudja alkalmazni a gyakorlati munkája során. 

Biztonságosan alkalmazza a különböző vonalfajtákat. 

Tudja kiválasztani a megfelelő eszközt a feladatok megvalósításához. 

A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát.  

Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni, színárnya-latokkal dolgozni.  

Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az akvarell technika sajátosságait.  

Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját szavaival 

beszélni. 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 

– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, 

– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós 

lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 

– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz, anyag 

nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) 

alkotásokat létrehozni, 

– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 

– képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

4/5. ÉVFOLYAM 

 

A tanuló megismerkedhet az élettelen természet formavilágával, az ember által alkotott tárgyak 

esztétikumával. Bővítheti grafikatörténeti ismereteit. Megtapasztalhatja a vonalak folttá 

szerveződését, a pozitív-negatív foltok ritmusának alkalmazási lehetőségét. Megismerkedhet a 

súlyos és tömör foltok mellett a fátyolszerű, finoman áttetsző felületekkel; olyan hatásokkal, 
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amelyek a feszültség és oldódás, harmónia és diszharmónia, keménység és lágyság érzetét keltik. 

Felfedezheti a folt tulajdonságait, és ezeket felhasználhatja a kompozíciós gyakorlatok során. 

Megismerkedhet a nyomhagyás lehetőségeivel. Az érdes felületek, tárgyak, textilek nyomataiból 

frottázst készíthet. Fejlődhet tervező és eszközhasználó képessége. 
  

Fejlesztési feladatok 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.  

– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.  

– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.  

– A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.  

– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A megvilágítás szerepe 

A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei 

A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 

A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 

A felületgazdagítás lehetőségei 

A színperspektíva szerepe 

A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 

Variációk, sorozatok készítése 

Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 

Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 

A sablonnyomat, dombornyomat technikája 

A linómetszés technikája 

Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, plakát 

tervezése 

Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 

Egyszerű akció, performance létrehozása 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Elmélet 

A grafika történetéből 
Történeti áttekintés: A természeti népek által alkalmazott nyomhagyás jelentősége – a 

nyomolvasás tudománya.  középkori kódexektől a tipográfia művészetéig. A könyvnyomtatás 

feltalálása és nagy egyéniségei. A vésett minta utáni nyomdabetű előállítása. A betűtípusokban 

rejlő szépségek és lehetőségek.  

 

A nyomtatás fogalmának elmélyítése 
A természeti erők nyomhagyásai: állat- és növénylenyomatok kövületekben. A természetes 

nyomatok tanulmányozása. A nyomtatott kép létrehozásának eszközei, esztétikumának 

kritériumai. A pont, vonal, folt (pozitív-negatív), a ritmus, a képi egyensúly, mint képalkotó 

elem, és mint formaképző. A foltok hatása a szemlélőre: érzelmi, értelmi hatások. Az egynemű 
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folthatás – stilizálás – redukció kényszer. A nyomtatott kép térhatásának lehetőségei és korlátai 

Az alkotás technikái: 

- erőteljes textúrák nyomatainak előállítása, 

- élo és élettelen anyagok nyomatai, 

- gyűrt újságpapír nyomatának változatossága, 

- papírdombormű elkészítése magasnyomással – a teljesen fehér kép szépsége,  

- a színes foltok esztétikai hatása. 
 

Gyakorlat 

A sokszorosításnál alkalmazott dúc fogalma. Lényegretörő foltkarakterek nyírással, tépéssel. 

Kifejező képalakítás, formaegyszerűsítés, redukció felületi hatásokkal. A folt szerepe a vizuális 

közlések sorozatában. Sokszorozással kialakított ritmusok (egy forma több nyomata), 

ismétlődések. Tervező- és eszközhasználó készségek és képességek fejlesztése. 

Feladatok 

Tárgyak nyomai 
Nyomhagyás vizes homokban, sárban, hóban.  

 
Természetben található elemek nyomainak tanulmányozása: 
Fakéreg, növényi részek, ujjlenyomat, lábnyomat, kavics, ág, indák, levelek, madártoll…..  
Ember által létrehozott tárgyak nyomatainak vizsgálata: cipőtalp, autógumi 

 
Textilnyomatok 
 Zsákvászon, mikro-, makro kordbársony anyagok textúra nyomatainak képzése, ezek 

felhasználása a kompozícióhoz. Látványelemzések fotók alapján. Felületképzés egyszerű 

használati eszközökkel (pl.: hurkapálca, mesterséges tárgy). Képalakítási gyakorlatok a 

nyomatok felhasználásával: 

-szimmetrikus–aszimmetrikus kompozíció, 

-vízszintes–függőleges–ferde elrendezés, 

-síkformákban való elrendezés (háromszög, kör…), 

-képkeret, bordűr, foltstruktúra kialakítása. 

Geometrikus képek ritmusrendszere: vékony – vastag, rövid – hosszú, szabályos – szabálytalan. 
 

Természetes anyagokból nyomódúc készítése 
Répa, alma, burgonya faragása, magas és mélynyomódúc készítése. Közös nagy kép tervezése 

egyéni dúcok felhasználásával. Sordísz, terülődísz felhasználásával ruhaminták, tapétaminták, 

csomagolópapír-tervek, törölköződíszek tervezése és kivitelezése.  
 

Papírmetszet és variációi 
A magasnyomás lényege. Nyomódúc kialakítása szabályos és szabálytalan foltok segítségével. 

Dúckészítés nyírással, tépéssel, vegyesen. A felület gazdagítása egy – egy lapos tárggyal vagy 

préselt növényi motívumokkal. A monotónia elkerülése, játékos felületek kialakítása. A felület 

izgalmasabbá tétele egy-egy szín rányomásával. Képépítési gyakorlatok a 

nyomatmaradványokból és a megmaradt kartonok, textilek felhasználásával. Papírháló 
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tervezése és sokszorosítása különféle módon: hengergetés, nyomtatás, festékszórás, fröcskölés, 

fénymásolás stb. 
 
Játék a fénymásolóval 
Fénymásolt tárgyak, képek darabjainak átszerkesztése. Variációk készítése elmozdítással. A 

modern technika mint a képalakítás eszköze.  

 

Egyedi grafika 
Vastag, puha lágy vonalrendszerek, vonalhálók tervezése. Tónusgazdag megjelenítés ceruzával, 

tollal, szénnel. A forma karakterének visszaadása kontúrvonallal. A forma részletgazdag felületi 

jellemzőinek visszaadása: textúra – faktúra. A szénrajz mint a legérzékletesebb, leglíraibb 

megjelenítési eszköz.  

 

A sötéttől a fényig 

Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel kifejezhető. Megvilágított és 

nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok mesterséges fényben (szemléltetés: Szikora T., 

Károlyi Zs. ...) 

 

Ez én vagyok 

A festett pasztell (szemléltetés: Rippl - Rónai, Nagy I. ...) jellemzői. Portré vagy önarckép 

készítése. A pasztell technika megismerése. A színek keverése. 

 

Egy kedves hely / szín szoba / 
Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése, megépítése, berendezése - 

csoportmunkával 

 

Illusztráció 

Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz (pl.: Toldi, János Vitéz). Az 

illusztráció technikája - rajzsorozat, ecset, toll, gouache (szemléltetés: Reich K., Chagall, Dali ...) 

A rajz, ecset, toll, gouache technikájának elsajátítása.  

 

A festészet története II.  
A reneszánsztól a romantikáig. A festészeti eljárások, technikák megismerése. A falfestészet. Az 

illuzionizmus. 

 

Feladatcsoportok 

A fény és a sötét 

– Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, megjelenítése 

– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 

– Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

Kontrasztok 

– Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok, variációk 

létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a képzőművészet inspiráló hatására 

– További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével 

Kifejezés – karakterek 



 

 

 

358 

– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 

– Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és grafika eszközeivel 

– Portrék, maszkok, jelmezek készítése 

– Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 

– A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 

– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal), dombornyomat, 

tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 

– Felületgazdagítási lehetőségek 

– Dramatikus játék a kész alkotásokkal 

Tér – környezet 

– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 

– Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 

– Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 

– Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 

– Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 

– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének ábrázolása 

során 

Írás – kép 

– Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése 

– A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia 

– A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása 

Szín 

– „Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai 

– Az illúziókeltés lehetőségei 

– Színperspektíva 

– Kompozíciós változatok a színkontrasztra 

– A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során 

– Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, textilekkel, lámpákkal 

– Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között 

Képalkotás  

– A gouache technikájának ismerete 

– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag– és 

eszközhasználat specifikumai 

– Egydúcos linómetszet 

– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 

– Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi alkotáshoz 

– Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, gouache, linómetszet) 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Minimum követelmény  
A tanuló ismerje a monotypia fogalmát. 

Ismerje a folt tulajdonságait, tudja felhasználni a kompozíciós gyakorlatok során.  
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Tudjon különbséget tenni az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások között. 

Tudja biztonságosan alkalmazni a grafikai eszközöket. 

Ismerje és használja a legfontosabb grafikai szakkifejezéseket. 

A tanuló ismerje a 24-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény-árnyék-szín összefüggéseit. 

Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák alapjait. Használja tudatosan 

kompozícióiban az eddig tanult színproblémákat. 

A tanuló ismerje: 

– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 

– a különböző színviszonyok hatását, 

– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 

Legyen képes: 

– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni, 

– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során, 

– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 

– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

5/6. ÉVFOLYAM 

 

A tanév során a tanuló megismerkedhet a magas és a mélynyomás technikai sajátosságával, a dúc 

fogalmával, a dúckészítés folyamatával. Készíthet papírmetszetet, gyakorolhatja a linómetszés 

technikáját. Kellő tapasztalatot szerezhet a képi kifejezőeszközök kiválasztásában. Gyakorolhatja 

a technikákhoz szükséges eszközök használatát, a vésők, a festékező hengerek, a szikék 

balesetmentes alkalmazását a munkafolyamatok során. Megélheti az alkotás örömét a 

tervezéstől a kivitelezésig. Elmélyítheti színtani ismereteit, felhasználhatja ezeket a színes 

nyomatok elkészítése során. Tovább bővítheti grafikatörténeti ismereteit, találkozhat a 

kisgrafika és a tükörkép fogalmával. Megismerheti a papírfajták felhasználhatóságát. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.  

– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.  

– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 

– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A színmodulációk, lokál és valőr színek 

A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 

A túlzás, fokozás szerepe 

Az egyensúly feltételei 

Az átírás módjai 

A dekoratív festészet sajátosságai 

A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 
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Többdúcos linómetszet létrehozása 

Hidegtű vagy pusztatű technikája 

Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 

Látványterv létrehozása 

Akrilfestés gyakorlata 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 
Elmélet 

A grafika története 
Történeti áttekintés: A magyar linómetszők és motívumrendszereik.  

 

 

Grafikai eljárások története: 

magasnyomás – fametszet,  

linómetszet, 

mélynyomás fogalma és fajtái, 

a mélynyomás és az ötvösművesség kapcsolata. 

Pecsétek és pecsétnyomók elemzése – pecsétgyűrű, királyi adományozólevél, cégbélyegzők 
A papír gyártása és fajtai. Összefüggés a papír minősége és felhasználása között 

A csomagolásgrafika 

A plakátművészet kezdetétől a mai plakátművészetig 

A plakátművészet elméleti kérdései és jellegzetességei 

 

Gyakorlat 

Technikai ismeretek, a technika sajátosságai 
 

A képi kifejezés eszközeinek elmélyítése. A redukció, a leegyszerűsítés lehetőségei. A formák 

karaktere és az átírás kapcsolata. Tömeg – egyensúly, pozitív – negatív forma. Az átírás 

lehetőségei – a képi megjelenítésre alkalmas jegyek kiemelése. A jegyek átírása a linómetszés 

technikájára – pont, vonal, folt, forma, karakter. Ritmusok, arányrendszerek, felületkitöltés. 

Dinamizmus, mozgás, játékosság, egyéni látásmód. A tervkészítés fontossága, a tudatosság 

jelentősége.  

Anyag és eszközismeret: 

papírfajták felismerése, 

különböző nagyságú véső eszközök, 

festékező hengerek helyes megválasztása, 

a festék állaga, minősége, oldószerei, tisztítás. 

A munkafolyamatokban rejlő baleseti lehetőségek megelőzése 

 

Feladatok 

Pecsétek, pecsételő hengerek készítése 
Pecsét készítése gipszkorongba történő faragással. A tulajdont jelző egyéni jel, jelkép alkotása 

A gipszlap öntésének és faragásának technikája; az anyag tulajdonságai. (első munkadarabnál 

használhatunk radírgumit is a technika megismertetésére.). Gipszkarc készítése – karcolás, vésés 
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Pecsételő henger kialakítása hengerformára felragasztott motívumok alkalmazásával – 

papírhenger, fahenger (seprűnyél, sodrófa…). Szabályos és szabálytalan foltok ritmusa. A 

pecsételő henger gyakorlati alkalmazásának módjai: csomagolópapír, tapéta... stb. 

 
Linókészítés: tervkészítéstől a képnyomtatásig 
A linómetszet sajátosságai, a műfaj specifikumai. A szükséges eszközökkel való ismerkedés. Az 

eszközhasználat veszélyei. Játékos vonalak vésése az első próbalemezekre. Ritmusok – a vonalak 

vastagságának jelentősége, irányok – vonalrendszerek. Önálló linólap tervezése, kivitelezése. A 

komponálás, a képi egyensúly megteremtésének fontossága. A tervek javításának, átmásolásának 

módjai.  

Vágás, próbanyomat (hengerezési jó tanácsok), nyomtatási módok és trükkök, a dúc 

fejlesztésének lehetőségei. A linódúc javításának módozatai.  

 
A magasnyomás művészete és a színek kapcsolata 
A színtani ismeretek felelevenítése: harmóniák, kontrasztok, színek egymásra hatása, 

színkeverések. „Hamis” színes linómetszet készítése. A színek szerepe a sokszorosított 

grafikában. Színes nyomatok készítése a nyomódúc feldarabolásával. Újrarendezés, új kép 

létrehozása a már ismert formákból. Redukálás, leegyszerűsítés, dekoratív – síkformák a 

munkafolyamatok során. A valódi színes sokszorosítás alapjai. Többdúcos linómetszetek 

tervezése, kivitelezése. A színek keveredése, új színek létrejötte, átfedések. Önálló képalkotás. 

Témaválasztás egyéniség szerint. 

 
Ex libris 
A magyar kortárs művészek törekvései, eredményeik, jellegzetes megoldásaik. A kisgrafika 

fogalma. A tükörkép fogalma, szerepe a grafikai alkotásokon. (fordított kép, mint a dúcon). A 

leegyszerűsített formák jelentősége, szükségessége, hasznossága. A betűről tanultak 

felelevenítése. A betű szerepe a grafikában. A betű anatómiája, mennyisége, aránya. 

 
Két arckép 

Zenére (pl.: Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz), színes alapra festékkel, színes papírral, pasztellel 

színes alkotások készítése nagy méretben. Improvizációk és tervezett művek (szemléltetés: Klee, 

Soutine ...) 

 

Kontrasztok 
Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott képek készítése - színkontrasztok, 

hideg-meleg komplementerek alkalmazásával (szemléltetés: Itten, Klee, Mondrian ...) 

 

A festészet története III. 
A realizmustól a posztimpresszionizmusig. Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, 

az anyagokról. A műteremfestészet és a plain-air. 

 

Reggeli a szabadban - avagy a majális 
Szinyei-Merse képének "átfestése" beállítás után. Diakép készítés a beállításról, a dia kinagyítása 

és újra megfestése. A két mű összehasonlítása. 
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Mostan színes tintákról álmodom 

Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű (függöny-szerű) megoldások - 

textiltervek készítése (szemléltetés: magyar textilművek ...) 

 

Feladatcsoportok 

Képalkotás 

– Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás, 

kapcsolat, szembenállás) 

– Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában 

– Többdúcos linómetszet készítése 

– Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 

– Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal 

– Hidegtű 

– A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 

– Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó 

eszközökkel 

– A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 

– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei 

Stílusvariációk, átiratok 

– Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és egybeépítésük 

variációi 

– Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 

– Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése 

– Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata 

– Művek összehasonlítása 

Egyéni vizuális kifejezés 

– Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek és a 

műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések segítségével 

– Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei 

– Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése 

– Improvizációk és tervezett művek 

– Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések 

megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 

Vizsgamunka 

– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, 

képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása. 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 

– Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról 

– Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 

– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Minimum követelmény  

A tanuló a gyakorlatban tudjon – feladatának – megfelelően választani a magasnyomási eljárások 

között. Ismerje a papírmetszet és a linómetszet műfaji sajátosságait és szabályait. Legyen 

tisztában a dúc fogalmával. Ismerje és alkalmazza a legegyszerűbb színtani szabályokat. 
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a színkontrasztokat, a 

színönkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a lokál és valőr 

színeket. 

Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magában foglaló, színes kompozíció 

tervezésére és kivitelezésére. 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 

– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 

Legyen képes: 

– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók 

alapján különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni, 

– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
Az értékelés módja 

Az alapfok és továbbképző (1-10.) évfolyamain az értékelés osztályzással történik (jeles, jó, 

közepes, elégséges, elégtelen). 

A félévi, valamint az év végi osztályzás során figyelembe vehető a tanuló műalkotás-

elemzéseknél, illetve a múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való aktivitása. 
A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 

– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 

– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 

– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 

– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 

– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk 

és illusztrációk készítésére, 

– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek 
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keresésére, kísérletezésre, 

– esztétikus képi megjelenítésre, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– a munkavédelmi szabályok betartására. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

A grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, 

képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 

A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 

 

A vizsga értékelése 

A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 

– színhasználat, kompozíciós készség, 

– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 

– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 

– az elkészült munka összhangja. 
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TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

 

6/7. ÉVFOLYAM 

 

A grafikai tanszak utolsó évében a tanuló a 20. század és napjaink grafikai törekvéseivel, az új 

utak keresésével, a modern kor kihívásaival és ezeknek való megfelelés  kísérleteivel 

ismerkedhet meg. Megtanulhatja a formák, a színek, a képek alkotóelemeinek újrarendezését, a 

különböző anyagminőségek beépítését a kép felületébe, a kollázs és a frottázs térhódítását a mai 

kor alkotásai között. Felfedezheti a népművészeti hagyományok újragondolásának szépségét. 

Megismerkedhet a komputergrafikával, a fénymásoló képalakító lehetőségeivel. Rendszerezheti 

elméleti, gyakorlati tudását. 
 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása.  

– Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése.  

– A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező kedvének 

fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 

A látvány átírásának lehetőségei 

A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 

Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai 

Rézkarc készítése 

A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Elmélet 

A grafika történetéből 
A modern művészet és a grafika. A kortárs grafika és a hazai törekvések. Ismerkedés a mai 

magyar grafika művelőivel. Tárlatlátogatás, neves művészekkel való találkozás. Absztrakt 

geometrikus törekvések – formaalakító színes felületek expresszív hatása. A kifejezés és a kor 

kívánalmai. Tartalmi és formai tisztulás igénye. Az új technikák létjogosultsága a klasszikus 

megoldások mellett. Az új technikák lehetőségei és korlátai. Az önkifejezés és az önmegvalósítás 

sajátos forma- és karaktervilággal. Kollázsok, dekollázsok, frottázs (Max Ernst ). A 

komputergrafika új utakat, lehetőségeket teremt.  

 

Gyakorlat 

Az új anyagfajták gyakorlati megismerése. A számítógépes grafika felhasználásának módjai. Az 

elmélet során megismert grafikai technikák hasznosítása a gyakorlati tervezések során. Az 

egymásra kopírozott filmkockák, az áttűnés, a vágás, a montázs és a léptékváltás a modern 

grafika eszköztárában.  
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Feladatok 

Új lehetőségek, új stílusok 
Az emberek egyszerű mozgásformáinak megjelenítése, a mozgás mindent átható dinamizmusa. 

A hétköznapi tárgyak csodálatos felületeinek átlényegítése. Kollázs: a fotó, a filmnegatív, a 

mikroszkopikus metszet beemelése az alkotásokba. A különböző korok technikájának, 

formavilágának, témájának önkényes összekapcsolása. Áttűnések és fátylak, rongydarabok és 

gyertyafolt vagy hulladék-grafikai elemek átlényegítése. A „groteszk”, a „bizarr” és a 

„romantikus” megfogalmazása adott felületen. A népművészet elemeinek, arányrendszerének, 

egyszerűségének, tisztaságának, játékos kedvének átemelése a mai mondanivaló feldolgozására. 

A „hűvös” ábrák összekapcsolása a színek világával. Színvariációk felhasználásával a hatás 

fokozása. A művészettörténet során örök értékűvé vált alkotások új megközelítésben, új 

környezetben való újraértelmezése. Kollázsok készítése különféle textúrájú anyagok 

nyomataiból. Önálló hangulatú kép tervezése különböző sokszorosítási eljárás alkalmazásával. 
 

A secco és a mozaik 

A dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése. Mozaikrakás gipszöntéssel, 

gipsz alapú secco készítés. Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával (szemléltetés: 

bizánci mozaikok, reneszánsz és manierista freskók, seccok ...) 

 

A festészet története IV. 
A XX. század a századelőtől Matisse haláláig. A megújuló festészet, a Bauhaus, a festészet új 

útjai. 

 

A "mestermű" 
Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény készítésével. A munkához rajzi, szín 

és írásos vázlatokat (portfoliót) kell mellékelni, a téma és a technika szabadon választott.  

 

Feladatcsoportok 

A látvány 

– Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel 

– Megvilágítási problémák, fény– és színviszonyok elemzése, megállapítások alkalmazása 

– A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat 

– Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készítése 

Láttatás – képi közlés 

– A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban 

– Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában 

Képalkotás 

– Rézkarc készítése 

– Az anyag–előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás) 

– A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 

– Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése 

– A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy részletének 

kiemelése 

Intermédia – kísérletek 
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– Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (pszeudo, 

transzparencia, kontraszt, mélység, zárt–nyitott) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresése 

– Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 

20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, 

multimédia, installáció, 

environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

– A munkafolyamatok, kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 

segítségével 

Alkalmazott művészet 

– Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány) 

– Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 

– A színdinamikai szempontok figyelembevétele 

– A színek hatása, a színek információsegítő szerepe 

– Színek a különböző médiumokban 

– Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása 

– Tipográfiai ismeretek felhasználása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Minimum követelmény  

A tanuló legyen képes a formák, a színek, a képi elemek újrarendezésére, új gondolatok 

közvetítésére. Ismerje a kollázs, a frottázs technikáját, alkalmazza tudatosan a színek 

figyelemfelkeltő és kompozíciós szerepét. Használja a számítógépes grafika alapvető 

lehetőségeit. 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során elsajátított 

ismereteket. Legyen képes önálló tervező munkára. Tudjon dekoratív, illusztratív vagy 

tanulmányszerű (beállítás utáni) festményeket készíteni. Ismerje a freskó, secco, mozaik, 

sgraffito technika alapelemeit. Használja tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit 

(keverések, színdinamika, kontraszthatások). Legyen képes elemezni a festészet történetének a 

XX. sz. közepéig terjedő időszakát, annak jelentős alkotásait, a képzőművészet (festészet) 

kifejezéseivel megfogalmazni elemzésének tárgyát. Legyen ismerete az alkotó folyamatok 

szakmai és lelki tényezőiről. Tudja és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan) saját és társai 

alkotásainak erényeit és hibáit. 

A tanuló ismerje: 

– a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 

– a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 

– az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 

– az intermédia egyes műformáit, 

– a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 

Legyen képes: 
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– klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

– nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 
8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  

– Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése.  

– A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein.  

– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Az arányok szerepe, jelentősége 

Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 

A látvány átértelmezésének lehetőségei 

A kiemelés – elhagyás szerepe, hatása 

A térbeliség – síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei 

A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

Az olajfestés alapjai 

A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 

Az intermédia, a posztmodern formanyelve 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A látvány 

– A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel 

– A figura és környezetének viszonya 

– Megvilágítás, árnyékok és reflexek 

– Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 

– A térillúzió festésének lehetőségei 

Láttatás – képi közlés 

– A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a helyszínen készített saját 

fotók, vázlatok alapján 

– A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, játék egyes 

mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel 

– A kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkra feszítettség vizuális kifejezőeszközeinek alkalmazása 

Tematikus képalkotás 

– Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 

– Olajfestés 

– Az olajfestés technikájának alapjai 

– A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 

– Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében 

– Az önálló vonal– és formakialakítás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési lehetőségeit felhasználva 
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Intermédia – kísérletek 

– A film, média képi nyelve 

– A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (illúzió, szemérem – 

szégyen, csend – zaj, rés – szilánk) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresése, kísérletezések 

– Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 

installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Alkalmazott művészet 

– Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás–kép, névjegy, web–lap) 

– Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva 

– Az egyéni formanyelv 

– Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben 

– Önálló forma és karaktervilág, vonal– és folthasználat 

– Klasszicitás – modernség, posztmodern, kortárs – eredetiség 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– az olajfestés technikájának alapjait, 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

– a grafika és festészet szaknyelvét. 

A tanuló legyen képes: 

– különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 

– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 

– önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 

– alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  

– Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése.  

– A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein.  

– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei 

Anatómiai törvényszerűségek 

Általános és egyedi jegyek 

Téri illúzió a különböző műfajokban 

Stíluskontraszt 

Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 

A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
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Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 

Díszlet és látványterv 

Interaktív tér 

Az intermédia kifejezési lehetőségei 

A filmetűd sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A látvány 

– Arcok, figurák, karakterek 

– Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése változatos eszközhasználattal 

– Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése 

Láttatás – képi közlés 

– Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló felhasználásával 

– Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival 

– Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése 

Tematikus képalkotás 

– Díszlet és látványtervek 

– Szabadon választott mű színpadképének, látvány– és jelmeztervének elkészítése 

– Egy jellegzetes részlet kivitelezése 

– A valóság szín–terei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok 

– Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 

Intermédia – kísérletek 

– Interaktív tér lehetőségei 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (identitás, 

individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes tárgy, valós és szubjektív idő, környezet 

hatása, titok, magány, pusztulás) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresése, kísérletezések által 

– Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek 

meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installáció, environment, 

performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti 

határterületek) 

– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Alkalmazott művészet 

– Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, kiadvány, 

meghívó, web–lap) 

– Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a sokszorosítás technikájának 

felhasználásával 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

– a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 

Legyen képes: 

– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 
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– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

– az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése.  

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésé elősegítése.  

– Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek: 

A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 

A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével 

A valós és virtuális tér 

A filmtér, filmidő sajátosságai 

A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

A személyesség hatása 

Intermédia–kísérletek 

A film műfaji lehetősége 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A látvány 

– Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással 

– Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 

Láttatás – képi közlés 

– Film készítése egy emlékről, álomról 

– Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok segítségével 

– A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális kifejezőerejének 

felhasználásával 

– A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai lapok, 

variációk készítése 

– Egy film elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 

– Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 

Intermédia – kísérletek 

– Saját személyes üzenet–kísérlet 

– Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (például: idő, 

válasz, kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
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keresése, kísérletezések 

– Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 

installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Vizsgamunka 

– Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép, képtárgy, 

képsorozat, a grafika és festészet műfajából 

– A koncepció és tervvázlatok rögzítése 

– A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk 

– A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása 

– A kész mű, műsorozat installálása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

– a grafika és festészet szaknyelvét, 

– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 

– alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 

– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

– a grafika és festészet szaknyelvét, 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát, 

– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

A tanuló legyen képes: 

– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 

– önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 

– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
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– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 50 perc 

– tárgyalkotás 190 perc 

A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, 

képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 

 

1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 

– díszlet– és jelmeztervek, 

– murália vagy annak részlete. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 

 

2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 

– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 

– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 

– az elkészített tervek és művek bemutatása, 

– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 

 

A vizsga értékelése 
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A gyakorlati vizsga értékelése: 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

– tervezői, kivitelező készség, 

– színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 

– a felületalakítás módja, 

– kreativitás, egyediség, 

– az elkészült munka összhangja. 

A szóbeli vizsga értékelése: 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 

– kommunikációs készség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Vizes blokk 

Tároló szekrények 

Munkaasztalok, székek 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Gyűjtött tárgyak, drapériák 

Fényképezőgép 

Filmfelvevő  

Számítógép 

Szoftverek  

Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 

Mobil lámpa  

Rajztábla (A/3, A/2) 

Vonalzók, olló, snitzer 

Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, különböző 

méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó 

eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 

Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 

Festőállvány (továbbképző) 

Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 

 

A GRAFIKA MŰHELYGYAKORLAT TANÍTÁSÁHOZ ELŐÍRT 

KÖTELEZŐ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK 
 

KÖTELEZŐ ESZKÖZÖK, 
FELSZERELÉSEK 
RAJZTEREMBEN 

MEGLÉVŐ MENNYISÉGI 
MUTATÓ 

MEGJEGYZÉS 

Helyiségek: GRAFIKA MŰHELY A tanszakok és a tanulók 
létszámának figyelembevételével, 

az iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

2 műhely terem 

Számítógépterem Ua. mint előbb 1 
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HELYISÉGEK BÚTORZATA, EGYÉB 

BERENDEZÉSI TÁRGYAI ÉS OKTATÁSI 

ESZKÖZEI 

 Termenként 20 

Rajzasztal (rajzpad, rajzbak) A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 hely 
Termenként 10 

Tárgyasztal (állítható) Műhelyenként 2 2 

Dobogó, paraván Műtermenként 1 1 

Mobil lámpa (reflektor) Műtermenként 2 Műhelyenként 2 

Vízcsap (falikút) Műhelyenként 1 Műhelyenként 1 

Mappatartó szekrény Tanszakonként 1 Tanszakonként 1 

Tároló állvány Műhelyenként 1 Műhelyenként 1 

Sokszorosító grafikai prés Iskolánként 1 2 

Zárható vegyszertároló Tanszakonként 1 Tanszakonként 1 

Kéziszerszámok (grafikai eszközök) Tanulónként 1 Tanulónként 1 

Szeméttároló Műtermenként 1 Műhelyenként 1 

 

A FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT KÖTELEZŐ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKE 
 

HELYISÉG BERENDEZÉSEK SZEMLÉLTETŐ 
ESZKÖZÖK 

OLAJ-ÉS EGYÉB 
FESTÉSZETI 

ELJÁRÁSOKHOZ  

TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK 

EGYÉB 
ESZKÖZÖK 

Jó megvilágítású 
műteremszerű, 
folyóvízzel ellátott 
nagyméretű 
helyiség 

Állványok, 
asztalok, bakok 

Modellek, 
csontváz, 
drapériák 

Szellőzés, 
takarítás 
biztosítása 

Videó, 
fényképezőgép, 
reflektor (2) 

Színes hátterek, 
vágó eszközök,  
festő eszközök 

 

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY: NÉPMŰVÉSZET TANTÁRGY HELYI TANTERVE 

 

(Horváth Andrea – népművészet tantárgy, Baranyai Zoltánné – kézműves műhelygyakorlat 

alapján) 

 

A program célja, feladata 

 

A népművészet tantárgy tanításának célja: a népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a 

múlt öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása. A hagyomány értékeinek bemutatásával 

az egyén és a közösség kapcsolatának, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése, 

mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

 

A népművészet tantárgy tanításának feladata:  
a tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként gondolkodás 

elfogadtatása, 

a népi kultúra komplex rendszerének, az élet minden területét átfogó összhangjának 

példaként állítása a tanuló elé, 

a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a régi és a mai szemlélet 

egymás mellé állításával, 
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az ember és a természet, az ember és a társadalom kapcsolatának elemzése, az egyén 

helyének, szerepének tudatosítása, 

a hagyományos kultúra és értékrendszer bemutatásával a közösségi érzés mélyítése, a 

humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia   kialakítása, fejlesztése, 

az általános néprajzi ismeretek átadása mellett saját környezetük, lakóhelyük 

hagyományainak vizsgálata, tanulmányozása, ezáltal a hovatartozás-tudat, a szülőföldhöz 

való kötődés erősítése, 

élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (pl.: gyűjtés 

személyektől, szakirodalomból, múzeum- illetve tájházlátogatások), 

értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai etikai élmény- és 

ítélőképesség mélyítése. 

 

A népművészet tantárgy célja a hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének 

megismertetése, a hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet, 

megbecsülés kialakítása, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a 

személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

A tantárgy feladata a tantárgy iránti nyitottság kialakítása, az általános néprajzi, népművészeti 

ismeretek átadása. 

Feladata emellett a hagyományos népi kultúra és értékrendszer bemutatásával a mindennapi 

élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a közösségi érzés mélyítése, az egyén helyének, 

szerepének tudatosítása, a hovatartozás–tudat, a szülőföldhöz való kötődés erősítése, értelmi és 

érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai, etikai élmény– és ítélőképesség, az 

empátia és a tolerancia mélyítése. 

A népművészet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a vizuális 

alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók 

elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a 

társművészetek felé is. 

A népművészet tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépíthető 

a többi tantárgy oktatási folyamatába is. 

 

Követelmények az alapfok végén 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 
a néprajz fogalmát területeit, 

az egyén és a közösség viszonyát, a hagyomány fogalmát, 

a tárgyi és a szellemi kultúra kapcsolatát, 

a népművészet mibenlétét, ágait, a népi tárgyalkotás területeit, 

a népművészet táji, történeti tagolódásának alapjait, 

a díszítőművészet eszközrendszerét, 

az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

 

A tanuló az alapfok végén legyen képes: 
a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére adott szempontok szerint, 

az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népéletben meghatározni, 
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megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

az empátiára, a sajátjuktól eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

3. ÉVFOLYAM 

 

Általános tudnivalók 
Mi a néprajz? A néprajz kutatásának tárgya. Múlt és jelen egymásra épülése. Egyén, közösség, 

nép, nemzet meghatározása. A népi kultúra és a nemzeti kultúra körvonalazása. 

A hagyomány, a hagyományozódás kérdéskörének vizsgálata. Az egyén és a közösség viszonya, 

a hagyományokba való belenevelődés folyamata. A közösség rétegződése: a család, nagycsalád, 

korcsoport, etnikum ... A közösség működése, munkamegosztása, a közösségi értékrend. 

Hovatartozás-tudat, identitástudat felkeltése a tanulókban.  

 

Gyakorlat 

Otthon a tanulók készítsék el (lehetőleg változatos rajzos ábrákkal) saját családjuk családfáját, 

majd mutassák be a következő órán.  

  

Népköltészet, néphit 
Valóság és fantázia, racionális és irracionális együttélése. A globális világ megjelenése. Az ember 

és a természet viszonya. A természet erői, jelenségei a népköltészetben. Az egyén és a 

társadalom viszonyának megnyilvánulásai a népköltészeti alkotásokban. 

A vágyak világa - a mese. A népmesék szereplői, az általuk képviselt erkölcsi tartalmak. Mesei 

cselekmények (pl.: másokért való áldozatvállalás, próbák, küzdelmek). A mese világképe (pl.: 

égig érő fa - a világ hármas felosztása). Fantázialények és megszemélyesítések. Népmondák  - 

valóságra épülés, magyarázatkeresés. Eredetmondák, természeti jelenségek magyarázatai.  

 

Népi bölcsességek, élettapasztalatok - a közmondások. Játékos kedv - találós kérdések, 

mondókák világszemlélete. Természet, társadalom, emberi sorsok a népdalokban. A 

természetfeletti erők és befolyásuk az ember életére. A mágia és a mágikus tevékenységek (pl.: 

jóslások, varázslások), helyük a mindennapi életben.  

 

Gyakorlat 

Meseválasztás. A benne szereplő mesefigurák karakterének megrajzolása. Fakanálra való 

felvázolása, fej-törzs arányainak figyelembevétele, ruházat megvarrása. A meséhez díszlet 

készítés, zeneválasztás. Próbák, majd a mese eljátszása. Archív hangzóanyag hallgatása (népdal, 

népmese, népballada, archaikus   népi imádság …stb.) 

  

Népszokások 
Hétköznapok és ünnepek. A szokások helye, szerepe a népéletben Jeles napok. A természet 

jelenségeinek, változásainak, periodicitásának megfigyelése. Ősi természetünnepek - a természet 

éledése, termékenysége, napfordulók, átmeneti időszakok ...  

Az ünnepek egyházi és bibliai háttere: Jézus életének eseményei, valamint a szentek legendái a 

jeles napokban: 
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 Karácsonyi ünnepkör 

 Húsvéti ünnepkör 

 Pünkösdi ünnepkör 

 

A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, hiedelmek, mágikus 

tevékenységek. Az ünnepek szokástárgyai. Az ember életének fordulói. Életút a közösségen át. 

Csoportba tartozás - feladatok, lehetőségek. Közösségváltás - elbocsátás, befogadás. Születés, 

gyermekkor, ifjúkor, házasság, halál. Élmény- és tapasztalatszerzés a környezetből - az ünnepek 

megfigyelése,  

 

Gyakorlat 

Ünnepekhez kapcsolódó tárgyak készítése (adventi koszorú, karácsonyfadísz, betlehemi istálló, 

láncosbot, köcsögduda, farsangi maszk, húsvéti tojás …stb.) Dramatikus bábjáték kiválasztása, 

hozzá szükséges bábok (angyal, ördög, pásztor …stb.) készítése papírból, fakanálból. Önálló 

gyűjtő munka: szokások megfigyelése, gyűjtése a közvetlen környezetből. Vázlatfüzetbe 

rajzolása. Archív videófelvételek nézése (betlehemezés, farsangi alakoskodás, pünkösdi királyné 

választás …stb.) 

 

Minimum követelmény 

A tanulóban alakuljon ki a téma iránti nyitottság. Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészeti 

alkotásokról, a népi hitvilágról, világképről.  

Ismerje a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepkör alapjait, fontosabb jeles  napjait, az emberélet 

fordulóinak néhány szokását. 

 

4. ÉVFOLYAM 

Népi gazdálkodás 
Alapvető szükségletek kielégítése - zsákmányolás, gazdálkodás. Felesleg nélküli termelés, a 

"minden hasznosításának" elve. A természeti környezet hatása a gazdálkodásra. A társadalmi 

viszonyok, a technikai, technológiai fejlődés befolyásoló szerepe. A hagyományos és a mai 

gazdálkodás. Önellátás - árutermelés. A munka szerepe a társadalomban, a paraszti közösségben, 

a közösségi értékrend kialakulásában. A közösség munkamegosztása - férfi és női munkák. 

Gyermekjátékok a felnőttkori szerepekhez kapcsolódóan (mozgásos és eszközös játékok, a 

játékkészítés). Természetközeli, természet harmonikus életmód, népi természetismeret. 

Földművelés: gabona - élet. A földművelés fontosabb területei, munka-folyamatai. Állattartás: 

az állattartás fajtái, munkafolyamatai. A pásztorkodás. A termelt javak feldolgozása. A 

gazdálkodáshoz, munkaalkalmakhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, népszokások (pl.: 

aratóbál), jeles napok (pl.: Szent György nap), hiedelmek, mágikus tevékenységek (pl.: termés-, 

termékenységvarázslások, időjárásjóslások). 

 

Gyakorlat 

Termést befolyásoló, termékenységvarázsló, időjárásjósló mondókák  megismerése, megtanulása. 

Szerelmi babonák megismerése, kipróbálása. Fényképek megtekintése diavetítéssel. 

     

Népi építészet 
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Az ember kiszolgáltatottsága a természeti viszonyoknak, időjárásnak, az építkezés kialakulása - 

enyhelykeresés. Lakótér, munkatér, tárolási funkció. Az építkezés történeti alakulása. A 

társadalmi különbségek megnyilvánulása az építkezésben. Lakóházak és közösségi épületek (pl.: 

templom). A falu és a város kialakulása, elkülönülése. A természetföldrajzi tényezők hatása az 

építkezésre. Népi építkezés. A települések fajtái. A népi építészet jellemzői: az építkezés 

anyagai, technikái. Lakóházak, gazdasági épületek. Az építkezés, mint közösségi munkaalkalom. 

A paraszti lakóház alaprajza - a jellegzetes háromosztatú házak. A parasztház berendezése, 

bútorai, a kialakított belső terek funkciói. A berendezés jelfunkciója. A lakóhely és az életmód 

harmóniája. A népi építészethez (építkezés folyamatához, berendezéshez, épülethez) fűződő 

népköltészeti alkotások, népszokások, hiedelmek.  

 

Gyakorlat 

A lakóhelyről, az épített környezetről megfigyelések végzése. Órai beszámoló. „Az    

parasztházam” témára házak rajzolása, kifestése (bármilyen technikával), majd közös 

településsé való összeragasztása. Makett készítés: település, porta, házbelső.   Közeli tájházak, 

skanzenek látogatása (pl. szombathelyi, zalaegerszegi skanzen, nyárádi, veszprémi, 

magyarpolányi tájház) 

   

A hagyományos tárgyalkotás 
Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgykészítés szerepe, területei. Természetes anyagok 

felhasználása. A tárgykészítés szempontjai: a funkció elsődlegessége, a funkció - forma - díszítés 

harmóniája. A tárgyak jelző értéke (utalások a tulajdonos személyére, alkalomra ...). Használati 

tárgyak, ajándéktárgyak. Tárgykészítéshez, tárgyakhoz fűződő hagyományok.  

 

Gyakorlat 

Használati tárgyak, dísztárgyak, ünnepekhez kapcsolódó tárgyak, ajándékok, öltözet-kiegészítők 

tervezése, készítése (pl. mézeskalácsszív   készítése).  

 

Minimum követelmény 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a hagyományos gazdálkodás formáiról, a népi építészet 

jellemzőiről, a hagyományos tárgyalkotás szempontjairól, területeiről. Ismerjen a 

gazdálkodáshoz, építészethez, tárgykészítéshez fűződő hagyományokat. Legyen jártas az 

összefüggések felismerésében, saját környezetének tananyaggal kapcsolatos megfigyelésében. 

 

5. ÉVFOLYAM 
 

A népművészet 
A népművészet fogalma. Kollektív művészet, a hagyományos értékrend hatása. A tárgyalkotás 

természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói. Önellátás, házi ipar, kézművesség. Funkció - 

forma - díszítés, anyag - méret - technika összefüggései. Használati funkció, díszfunkció, 

reprezentáció. Tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom. A népművészet motívumrendszere - 

geometrikus és természetes motívumok. Stilizált és naturális ábrázolás. A motívumok 

jelfunkciója, hozzájuk kapcsolódó szokás- és hiedelemelemek. Mintaelrendezés, kompozíció. 

Szín-használat. A népművészet korszakai - a régi, új és legújabb stílus alapvető jellemzői. A 
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hagyományos tárgyak esztétikuma.  

 

Gyakorlat 

Összegyűjtött népművészeti motívumok rajzolása, különböző anyagokon (textil, fa, kerámia) 

való kipróbálása, új környezetbe való helyezése 

 

Famunkák 
A famunkák kialakulása, története, elterjedése. A fa felhasználási területei. A fa megmunkálási 

és díszítési technikái. A parasztfaragás - szerszámkészítés, eszközkészítés, ajándéktárgyak. A 

pásztorfaragás sajátos tárgyai, motívumkincse. A bútorkészítés. A bútorok kialakulása, fejlődése, 

fajtái. Készítési és díszítési eljárások, jellemző motívumrendszer és színhasználat. A fához, a 

famunkákhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, szokások, hiedelmek. A fából készült tárgyak 

esztétikuma. A fa a jelen tárgykultúrájában. Múzeumlátogatás.  

 

Gyakorlat 

Egyszerű  faragási technikák (karcolás, ékrovás) kipróbálása.  

 

Népi kerámia 
Az agyag tulajdonságai, felhasználási területei. A fazekasság kialakulása, története. A 

kerámiakészítés munkafolyamata, formázási és díszítési technikák, a kerámia motívumkincse. 

Az anyagminőség meghatározó szerepe - fazekasok, korsósok, tálasok. Edényformák. A kerámia 

funkciói, helyük a lakásban, a mindennapi életben. Női és férfi tulajdonban lévő kerámiák. A 

fazekas termékek, mint a hagyomány tárgyai - hozzájuk fűződő népköltészeti alkotások, 

szokások, hiedelmek. Fő kerámiakészítő központok. Kerámia a mai lakáskultúrában. A fazekas 

termékek esztétikuma.   

 

Gyakorlat 

Agyagplasztikák, agyagékszerek készítése.  Kisebb edények készítése hurkás technikával.  

Tárgyak készítése lapokból.  

 

Egyéb kézműves tevékenységek 
Vessző-, sás-, gyékény- és háncsmunkák. A készített tárgyak köre, szerepük a mindennapi 

életben. Bőrmunkák. A bőr felhasználási területei (pl.: ruházat, hangszerek, tárolók). Bőrműves 

mesterségek. Szűcsmunkák. Mézesbábosság. A mézesbábok szerepe (pl.: ajándék, offerek). 

Mintaformák. Tojásfestés. A tojás, mint szimbólum. Hozzá kapcsolódó hiedelmek, felhasználása 

a szokásokban (pl.: húsvéti tojás, építőáldozat). Díszítési módok.  

 

Gyakorlat 

Kukorica-, cirokszár-játékok, gyékény-, szalmafigurák, szalmadíszek készítése. Csuhébaba 

készítése. Mézeskalács sütése. Díszítés (mézeskalács) hurkákkal, magok.  

 

Minimum követelmény 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népművészet mibenlétéről, motívum-rendszeréről, 

korszakairól, a famunkák és a népi kerámia jellemzőiről, alkalmazási területeiről. Ismerjen a 
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bemutatott tárgyalkotási körökhöz kapcsolódó hagyományokat. Legyen jártas a 

tárgyelemzésben, a népi tárgykultúra és a saját tárgyi környezetének megfigyelésében. 

 

 

6. ÉVFOLYAM 
 

Népi textíliák 
A szövés - fonás kialakulása, története. A szövés - fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk. A 

szövés mintakincse - technikához igazodó stilizálás. A szőttesek felhasználási területei (viselet, 

lakástextilek). A fonó szerepe a népéletben, gazdag népköltészete, szokásrendszere. A népi 

hímzések. A hímzés anyagai, fontosabb öltéstípusai, színvilága, motívumkincse, 

mintaszerkesztések, kompozíciók. A hímzések alkalmazási területei. A kékfestés. A kékfestés 

munkafolyamata, motívumkincse. Felhasználása a viseletben, a lakástextíliákban. Lakástextíliák 

a népi és a mai lakáskultúrában. A textíliák esztétikuma.  

 

Gyakorlat 

Körmönfonás, többszálas fonási technikák, lapos, gömbölyű fonások   megismerése, kipróbálása. 

Egyszerű szegő, díszítő varrások megismerése. Egyszerű lapos-, kereszt-, láncöltések 

megismerése. Kisterítő hímzése. Textil mintázása nyomhagyással (előtte krumplidúc készítése). 

Textildarabkákból kollázsok létrehozása. Hajtogatással, csomózással, kötözéssel batikolt textilek 

alkotása.  

 

Népviselet  

A népviselet fogalma, megoszlása (pl.: nem, kor, alkalom szerint). A női és a férfi viselet elemei. 

A viselet, mint jelrendszer. A viseletet ért hatások (pl.: szabadságharc), divatjelenségek. 

Öltözködési kultúra napjainkban. A viselet és a személyiség kapcsolata. Esztétikum a viseletben.  

 

Gyakorlat 

Öltöztető babák készítése papírból választott tájegység viselete alapján. Archív fotóanyag 

bemutatása diavetítéssel.  

 

Tájegységek népművészete  
A népi kultúra táji tagolódása. Az egyes tájegységek természetföldrajzi adottságai, az ott élo 

emberek életmódja. A táj jellegzetes népművészete - tárgykultúrája, motívumrendszere. A táj 

szellemi kultúrájának érdekességei. A közösségbetartozás kifejeződése.  

 Dunántúl 

 Alföld 

 Felföld 

 Erdély fontosabb tájegységei 

 

A saját környezet, a saját tájegység népművészetének kiemelt vizsgálata. Irányított 

gyűjtőmunkák 

 

A népművészet továbbélése 
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A népi iparművészet kialakulása a városi igények figyelembevételével. A természetes 

anyagokból készült termékek előtérbe helyezése. Hagyományos és hagyományt követő tárgyak 

a környezetben, a lakáskultúrában. Átfogalmazva beépítés - új igényekhez való igazodás. Öncélú 

és funkcióval rendelkező tárgyak a tárgyi környezetben. Érték, stílus és a használó ember 

összhangja.  

 

Gyakorlat 

Régi, mai divat szerinti női-férfiviselet közös lapon való megjelenítése,  különbségek 

felfedezése. Beszámoló.  

 

Összegzés, a népművészetről tanultak áttekintése 
 

Minimum követelmény 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi textíliák és a népviselet jellemzőiről, a magyar 

nyelvterület fontosabb tájegységeiről, valamint szerezzen alapvető ismereteket saját tájegysége 

népművészetéről. Legyen jártas a tárgyelemzésben és az irányított gyűjtőmunkák végzésében, 

váljon árnyaltabbá esztétikai ítélőképessége. Rendszerezze a népi kultúráról szerzett ismereteit, 

fedezze fel a múlt örökségének jelentőségét saját életében. 

 
ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság kialakítása.  

– A tananyag elsajátíttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés biztosítása, valamint 

a közösségi érzés kialakítása, mélyítése. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

Népi gyermekjátékok típusai 

Közösségi élmény, a játék során betöltött szerepek 

Népköltészeti alkotások 

Cselekmények, érzelmek, jó és rossz 

 

Feladatcsoportok 

Népi gyermekjátékok 

– Mondókák 

– Mozgásos játékok 

– Vonulások 

– Párválasztó játékok, körjátékok 

– Szellemi játékok 

– Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

Népköltészet 

– Népmesék 

– Népdalok 

– Találós kérdések 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 

– a népköltészet néhány alkotását. 

Legyen képes: 

– nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság kialakítása, mélyítése.  

– A tananyag elsajátíttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés biztosítása, valamint 

a közösségi érzés kialakítása, erősítése. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

Népi gyermekjátékok típusai 

Játékkészítés, csapatszellem, szabályok 

Jeles napok, naptári ünnepek 

Szereplők, események, szokástárgyak 

 

Feladatcsoportok 

Népi gyermekjátékok 

– Eszközös játékok 

– Ügyességi és sportjátékok 

– Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

Naptári ünnepek 

– Kiemelkedő őszi ünnepek 

– Kiemelkedő téli ünnepek 

– Kiemelkedő tavaszi ünnepek 

– Kiemelkedő nyári ünnepek 

– A szokások felelevenítése 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 

– a kiemelkedő jeles napok fontosabb szokásait. 

A tanuló legyen képes: 

– nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti 

érdeklődés mélyítése.  

– A népköltészeti alkotások, a népi hitvilág és a gyermekjátékok jellemzőinek bemutatása, rajtuk 

keresztül az érzelmi és erkölcsi érzékenység árnyalása, a közösségi szerepek felismertetése, 

mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

Múlt, és jelen, a népi kultúra 
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A közösség és a hagyomány szerepe 

Népköltészeti alkotások: a népmese, a népmonda, a népdal jellemzői 

Hiedelemvilág, magyarázatkeresés 

Népi gyermekjátékok, a játékok szerepe, típusai 

 

Feladatcsoportok 

A népi kultúra, népi közösség 

– Múlt és jelen egymásra épülése 

– A hagyomány, a hagyományozódás folyamata, fontossága 

– A népi kultúra mibenlétének körvonalazása 

– A közösség szerepe az ember életében 

– A közösségi érzés, hovatartozás–tudat felkeltése a tanulókban 

Népköltészet 

– A népköltészet sajátosságai 

– Mesemondók, a mesemondás alkalmai 

– A népmese: a népmesék szereplői, mesei cselekmények 

– A mese világképe, jellegzetes mesei elemek 

– A népmonda: valóságra épülés, magyarázatkeresés 

– Népi bölcsességek: szólások, közmondások 

– Játékos kedv: mondókák, találós kérdések 

– Események és érzelmek a népdalokban 

Népi hitvilág 

– A népi hitvilág 

– Világképek 

– Hiedelemalakok 

– Mágikus cselekmények 

– Hiedelmek a mindennapokban és a népköltészeti alkotásokban 

Népi gyermekjátékok 

– A gyermekjáték szerepe 

– Csoportba tartozás – feladatok, szerepek 

– A játékok típusai 

– Felnőttek játékai a gyermekekkel 

– Fiúk és lányok játékai 

– Szellemi és mozgásos játékok 

– Eszközös és eszközkészítő játékok 

– Szokások, hagyományok megjelenése gyermekjátékokban 

– A hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a hagyományok szerepét, 

– a népi hitvilág, a népköltészet alapjait. 

Legyen képes: 

– a népi kultúra értékeinek befogadására. 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti érdeklődés mélyítése.  

– Az emberélet fordulóinak és a jeles napok jellemzőinek bemutatása, rajtuk keresztül az érzelmi és 

erkölcsi érzékenység árnyalása.  



 

 

 

385 

– A hagyományok és a közösség szerepének, működésének felismertetése, mindezzel a személyiség 

formálódásának pozitív irányba terelése.  

– A népszokások és a saját környezetük szokásainak megfigyelésével az elemző és összehasonlító 

képesség fejlesztése. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

A néprajz mibenléte 

Ünnep és hétköznap. Az ünnep jellemzői 

Népszokások 

Jeles napok, naptári ünnepek 

Népi közösségek, a közösség szerepe az ember életében 

Az emberélet fordulói: születés, gyermekkor, felnőtté válás, házasság 

 

Feladatcsoportok 

A néprajz 

– A népi kultúra fogalma, területei 

– A hagyomány fogalma, a hagyományozódás kérdésköre 

– Múlt és jelen egymásra épülése 

Népszokások – Jeles napok 

– Hétköznapok és ünnepek 

– A tavaszi ünnepkör fontosabb ünnepei 

– A nyári ünnepkör fontosabb ünnepei 

– Az őszi ünnepkör fontosabb ünnepei 

– A téli ünnepkör fontosabb ünnepei 

– A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, hiedelmek, mágikus 

tevékenységek, szokástárgyak 

Az ember életének fordulói 

– Az egyén és a közösség viszonya 

– A közösségi értékrend 

– Család, nagycsalád 

– Csoportba tartozás – feladatok, lehetőségek 

– Életút a közösségen át 

– Születés, gyermekkor 

– A hagyomány, a hagyományokba való belenevelődés folyamata 

– A gyermekjáték szerepe, felkészülés a felnőtt életre 

– Ifjúkor 

– Lakodalom, házasság 

– Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó fontosabb szokások, népköltészeti alkotások, dramatikus 

jelenetek, hiedelmek, mágikus tevékenységek 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a néprajz, a népi kultúra területeit, 

– az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 

– a szellemi kultúra területeit, a népszokások alapjait. 

Legyen képes: 

– a népi kultúra értékeinek befogadására, 

– a megismert népi hagyományokat és saját tapasztalatait összehasonlítani. 

5. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése.  

– A népi építészet és a népi gazdálkodás jellemzőinek megismertetése, általuk a népi kultúra az élet 

minden területét átfogó rendszerének felismertetése, a természet és az ember kölcsönhatásainak 

felfedeztetése, valamint az ember termelő munkája iránti megbecsülés kialakítása.  

– A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük megfigyelésével, az elemző 

és összehasonlító képesség fejlesztése.  

– A hagyományok és a közösség működésének példájával a személyiség formálódásának pozitív 

irányba terelése. 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

A népi építészet: településtípusok, építmények, lakhely, alaprajz 

A ház berendezése, bútorfajták 

Életmód, munka, munkamegosztás 

A népi gazdálkodás fajtái: az állattartás és a földművelés 

 

Feladatcsoportok 

A népi építészet 

– A természeti viszonyok hatása az építkezésre 

– A települések fajtái. A falu és a város 

– A népi építészet jellemzői: az építkezés alapvető anyagai, technikái 

– Az építkezés mint közösségi munkaalkalom 

– Lakóházak, gazdasági épületek 

– Alaprajz, a jellegzetes háromosztatú ház 

A ház berendezése 

– A bútorok típusai, a bútortörténet érdekességei 

– A helyiségek jellegzetes berendezési módjai 

– A bútorok és a berendezés jelfunkciója 

– A népi építészethez, berendezéshez fűződő jellegzetes népköltészeti alkotások, népszokások, 

hiedelmek 

A népi gazdálkodás 

– A munka szerepe a közösségi értékrendben 

– A közösség munkamegosztása – férfi és női munkák 

– A „minden hasznosításának” elve 

– A természeti környezet és az életmód összefüggései 

Állattartás 

– Az állattartás szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 

– A pásztorkodás 

– A termelt javak feldolgozása 

– Az állattartáshoz kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 

Földművelés 

– Az földművelés szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 

– Termények, a termelt javak feldolgozása 

– A földműveléshez kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népi kultúra területeit, 

– a gazdálkodás szerepét, alapjait, 

– a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
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– a népi építészet fontosabb jellemzőit. 

Legyen képes: 

– a népi kultúra értékeinek befogadására, 

– a természet és a népi kultúra közti összefüggések felismerésére, 

– a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt párhuzamot vonni. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése.  

– A népi kultúra az élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése. 

–  A tárgyalkotó tevékenység, a céhes hagyományok bemutatásával az ember termelő munkája 

iránti megbecsülés kialakítása.  

– A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük megfigyelésével, az elemző 

és összehasonlító képesség fejlesztése.  

– A hagyományok példájával a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

A népi kézműves tárgyalkotás szerepe, jellemzői 

A tárgyak csoportjai a felhasználási területek alapján 

Kézműves mesterségek kialakulása 

Fával, agyaggal, textillel, bőrrel és fémmel dolgozó mesteremberek 

Céh, céhszervezet 

 

Feladatcsoportok 

A hagyományos tárgyalkotás 

– Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgykészítés szerepe, területei 

– A hagyományos tárgyalkotás alapvető szempontjai 

– A tárgykészítés fontosabb alapanyagai 

– A tárgyak jelző értéke, mágikus funkciója 

– Háztartási és gazdasági eszközök 

A tárgyalkotás munkaformái 

– Önellátás 

– Kézműves mesterségek 

– Céhszervezet, céhes hagyományok 

Kézműves mesterségek 

– Faművesség 

– Agyagművesség 

– Textilművesség 

– Bőrművesség 

– Fémművesség 

– Egyéb mesterségek 

– A mesterségek alapjai, jellegzetes tárgyalkotási területek 

– Céhtörténeti érdekességek 

Vizsgamunka készítése 

– Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népi kultúra területeit, a hagyományok szerepét, 
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– tárgyalkotás szerepét, területeit, fontosabb jellemzőit, 

– a kézműves mesterségek fajtáit, alapjait. 

Legyen képes: 

– a népi kultúra értékeinek befogadására, 

– az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések megértésére, 

– a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt párhuzamot vonni. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

– a néprajz, a népi kultúra fogalmát, területeit, 

– az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 

– a szellemi kultúra területeit, a népszokások, a népi hitvilág, a népköltészet alapjait, 

– a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 

– tárgyalkotás szerepét, területeit, 

– a népi építészet fontosabb jellemzőit. 

A tanuló legyen képes: 

– a népi kultúra értékeinek befogadására, 

– az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések megértésére, 

– a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt párhuzamot vonni. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 45 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló néprajzi ismerete: néprajzi alapfogalmakról, népszokásokról, népköltészetről, 

hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 

 

1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat 

megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett ismerete. 

 

2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

– a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, a hagyomány fogalma, 

– a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 

– népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 

– népi hitvilág, világkép, 
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– a népköltészet, (népmesék, népmondák, népdalok...), 

– gyermekjátékok, 

– természetharmonikus életmód, gazdálkodás, közösségi munkamegosztás, munkaalkalmak–hoz 

kapcsolódó szokások, hiedelmek, 

– népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 

– hagyományos tárgyalkotás helye és szerepe a népéletben, szokásokban. 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 

hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten: 

– tud eligazodni a népköltészet világában, 

– ismeri a szokások és a hiedelmek helyét és szerepét a népéletben, 

– ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 

– ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 

– ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotásokat, 

hiedelmeket, 

– tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában, 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– megfigyelő, értelmező készség, 

– összehasonlító, összegző készség, 

– feladatmegoldó készség, 

– tárgyismeret, 

– helyes fogalomhasználat, 

– tárgyelemző készség. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos szellemi és anyagi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti 

tisztelet kialakítása.  

– Az ember tárgyalkotó tevékenységének területeinek (famunkák, fonható szálasanyagok, népi 

kerámiák) megismertetése, tanulmányozásukkal a kézműves tevékenységek megbecsülésének 

kialakítása, mélyítése.  

– A népművészeti emlékek, a díszítőművészet megismertetésével az értékrend árnyalása, tudatos 

tárgykultúra létrehozása iránti igény felkeltése, az esztétikai érzékenység fejlesztése. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

A népművészet általános jellemzői 

Művészet a folklórban 

Népzene, néptánc, dramatikus szokások 

A tárgyalkotó népművészet 

A népi díszítőművészet jellemzői 

Famunkák, fonható szálasanyagok, népi kerámiák: jellegzetes tárgytípusok és technikák 

 

Feladatcsoportok 
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A népművészet 

– A népművészet fogalma, általános jellemzői 

– Népművészet a szellemi és tárgyi kultúrában 

– Kollektív művészet, közösségi értékrend 

– Információhordozó szerep, jelentéstartalom a népművészetben 

Népzene, néptánc 

– A népi hangszerek jellegzetes típusai 

– A népzene jellegzetességei 

– Jellegzetes tánctípusok 

– Férfi és női táncok, páros táncok 

– Táncalkalmak 

Dramatikus szokások 

– A népi színjátszás alapvető jellemzői 

– Dramatikus szokások alkalmai 

A népművészet motívumrendszere 

– A népi díszítőművészet jellegzetességei, a díszítmények funkciói 

– A népművészet motívumrendszere, motívumtípusok 

– A kompozícióépítés jellegzetességei 

– A népművészet színvilága 

– Jelentéstartalom, hiedelmek, szokások a motívumokhoz kapcsolódóan 

Famunkák, fonható szálasanyagok 

– A fa felhasználási területei 

– A fa alapvető megmunkálási és díszítési technikái 

– A pásztorfaragás sajátos tárgyai, motívumkincse 

– A bútorkészítés jellegzetességei 

– Kapufaragás 

– Vessző–, gyékény–, szalma– és csuhémunkák 

– Felhasználási területek, tárgytípusok 

– Jellegzetes munkafolyamatok 

– A tárgyakhoz fűződő jelentéstartalom, szokások, hiedelmek 

Népi kerámia 

– A kerámiakészítés munkafolyamata 

– Alapvető formázási és díszítési technikák, motívumkincs 

– A kerámiák típusai, funkciói 

– A kerámia tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népművészet ágait, 

– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 

– a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: famunkák, fonható szálasanyagok, népi kerámiák 

jellemzőit, 

– a díszítőművészet eszközrendszerét. 

Legyen képes: 

– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, 

– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

– a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

 

8. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet 

kialakítása.  

– Az ember tárgyalkotó tevékenységének újabb területeinek megismertetése (népi bőrmunkák, 

textilmunkák és egyéb tárgyalkotási területek), tanulmányozásukkal a kézműves tevékenységek 

megbecsülésének kialakítása, az értékrend árnyalása, tudatos tárgykultúra létrehozása iránti igény 

felkeltése. 

– A népművészeti emlékek megismertetésével az esztétikai érzék fejlesztése. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

A tárgyi népművészet 

Népi bőrművesség 

Népi textíliák, népviselet 

Egyéb kézműves területek 

Az anyagok előállítása és feldolgozása 

Jellegzetes tárgytípusok és technikák 

 

Feladatcsoportok 

Népi bőrmunkák 

– A bőrkikészítés alapjai 

– A bőr felhasználási területei, bőrműves tárgytípusok 

– Jellegzetes munkafolyamatok, készítési és díszítési technikák 

– A bőrmunkákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 

Népi textíliák 

– A népi textíliák alapanyagai 

– A kendermunka és a gyapjúfeldolgozás alapjai 

– A szövés – fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk 

– A szövés mintakincse 

– A népi hímzések 

– Jellegzetes színvilág, motívumkincs, kompozíciók 

– A kékfestés 

– Alapvető munkafolyamatok 

– Motívumkincs, mintafák 

– A népi textíliák felhasználási területei 

– A népi textíliákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 

A népviselet 

– A viselet elemei 

– A ruházat jellemzői 

– Fejviselet, hajviselet fajtái, jellemzői 

– Lábbeli típusok 

– Öltözet–kiegészítők, ékszerek fajtái, jellemzői 

– A viselet mint jelrendszer, a közösséghez tartozás kifejeződése az öltözeten keresztül 

– Öltözetdarabokhoz kapcsolódó szokások és hiedelmek 

Egyéb kézműves tevékenységek 

– Mézesbábosság 

– Mintaformák 

– Tojásfestés 

– A tojás mint szimbólum 

– Egyéb kézműves tevékenységek 
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– A tárgyakhoz fűződő szokások, hiedelmek 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népművészet ágait, 

– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 

– a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: a népi bőrmunkák, textilmunkák és egyéb 

tárgyalkotási területek jellemzőit, 

– a díszítőművészet eszközrendszerét. 

Legyen képes: 

– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 

megfogalmazására, 

– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

– a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával a múlt 

öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása.  

– A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az összefüggések 

felismertetése.  

– A néprajzi tájegységek tanulmányozásával (Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység néprajzi 

tájegységei) a szülőföldhöz való kötődés erősítése, a közösségi érzés mélyítése, a humánus 

magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése.  

– A népművészeti emlékek tanulmányozásával a változások folyamatának felismertetése az 

esztétikai, etikai élmény– és ítélőképesség mélyítése.  

– A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

A népművészet történeti változásai 

A stíluskorszakok jellemzői 

Néprajzi tájegységek 

Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység néprajzi tájegységei 

A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 

A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 

 

Feladatcsoportok 

A népművészet stíluskorszakai 

– A népművészet általános jellemzői 

– A népművészet stíluskorszakai 

– Régi stílus 

– Új stílus 

– Legújabb stílus 

– A stíluskorszakok kialakulásának háttere 

– Az egyes korszakok jellegzetes tárgykultúrája, díszítőművészete 

Néprajzi tájegységek 

– Közösségi értékrend 

– Egyén és közösség viszonya, a közösségbetartozás kifejeződése 

– Centrális és peremhelyzet 
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– A népi kultúra táji tagolódása, a magyarországi tájegységek 

– Dunántúli tájegységek 

– Az Alföld tájegységei 

– Az Északi–középhegység tájegységei 

– Fontosabb tájegységek tanulmányozása: 

– Földrajzi elhelyezkedés 

– A természeti környezet, jellegzetes életmód 

– A táj szellemi kultúrájának érdekességei 

– A táj jellegzetes népművészete – tárgykultúrája, díszítőművészete 

– Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 

– Irányított gyűjtőmunkák 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népművészet területeit, 

– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapc kapcsolatukat, 

– a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 

– a népművészet tanult tájegységeit: Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység fontosabb néprajzi 

tájegységeit, 

– az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

Legyen képes: 

– a népművészet értékeinek felismerésére és megfogalmazására, 

– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával a múlt 

öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése.  

– A régi és a mai szemlélet egymás mellé állításával mindennapi élet kérdéseire, való válaszkeresés, 

a problémamegoldó képesség fejlesztése.  

– A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az egyén helyének, szerepének 

tudatosítása.  

– A néprajzi tájegységek (a magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei), valamint a saját 

környezetük, lakóhelyük hagyományainak tanulmányozásával a hovatartozás–tudat, a szülőföldhöz 

való kötődés erősítése.  

– A közösségi érzés mélyítése, a humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, 

fejlesztése.  

– A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Népművészet ismeretek 

Néprajzi tájegységek 

A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 

A saját tájegység tanulmányozása 

A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 

A közösség és az értékrend változása. A népi iparművészet kialakulása 

Hagyományápolás, értékmegőrzés 

Néprajzi szakirodalom 

A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 
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Feladatcsoportok 

A határainkon túli magyarság 

– A népi kultúra táji tagolódása 

– A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 

– Földrajzi elhelyezkedés, történelmi háttér 

– A természeti környezet, az életmód jellemzői 

– A táj szellemi kultúrájának érdekességei 

– A táj jellegzetes népművészete – tárgykultúrája, díszítőművészete 

– Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 

– A közösségbetartozás kifejeződése 

– Alkalmazkodás, asszimiláció, identitás 

– Irányított gyűjtőmunkák 

A saját tájegység népművészete 

– Elhelyezkedés, természetföldrajzi adottságok, életmód, gazdálkodás 

– A táj jellegzetes népművészete, tárgykultúrája, díszítőművészete 

– A szellemi kultúra sajátosságai 

– A táj fontosabb központjai 

– Irányított gyűjtőmunkák 

Népi iparművészet 

– A hagyományos közösségek felbomlása 

– A népi iparművészet jellemzői 

– Változások, átfogalmazva beépítés – új igényekhez való igazodás 

– Érték, stílus és a használó ember összhangja 

– A népi kultúra, a népművészet továbbélési lehetőségei 

– A hagyományok és a közösségi értékek szerepe napjainkban 

– A hagyományápolás lehetőségei 

– Intézmények, rendezvények a népi kultúra szolgálatában 

–Néprajzi szakirodalom: könyvek, folyóiratok 

Rendszerezés 

– A népi kultúráról tanultak áttekintése, rendszerezése 

– A tárgyelemzésről és a gyűjtőmunkáról tanultak áttekintése 

Vizsgamunka készítése 

– Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a népművészet fogalmát, területeit, 

– a népi közösségek működésének és értékrendjének alapjait, 

– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 

– a népművészet tanult tájegységeit: a magyar nyelvterület határainkon túli tájegységeit és a saját 

tájegységét, 

– a népi iparművészet jellemzőit, 

– a hagyományápolás lehetőségeit, 

– az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

Legyen képes: 

– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 

megfogalmazására, 

– az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 

– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
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– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

– a népművészet fogalmát, területeit, 

– a népi közösségek működésének és értékrendjének alapjait, 

– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 

– a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 

– a magyar nép, és a népművészet táji, történeti tagolódását, 

– a díszítőművészet eszközrendszerét, 

– az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

A tanuló legyen képes: 

– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 

megfogalmazására, 

– az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 

– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 60 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 20 perc 

 

A vizsga tartalma 

A népművészet írásbeli vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a hagyományos népi kézműves 

tárgyalkotó tevékenységekről, mesterségekről megszerzett tudása. 

 

1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott tárgyelemző 

feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, egyéni 

gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet ágairól, azok 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása. 

 

2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

– a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 

– a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 

– a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó összetevők (funkció, 

anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései, 
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– a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 

– szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 

– a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 

– bőrművesség területei, tárgytípusai, hagyományai,, 

– a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai, 

– a faművesség sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 

– vessző–, gyékény–, szalma–, csuhé megmunkálásának hagyományai, 

– mézesbábosság, tojásfestés, 

– a népi kultúra táji tagolódása, 

– a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, valamint 

lakhelyének hagyományai, 

– a népművészet továbbélése, a hagyományápolás lehetőségei. 

 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 

hogy a tanuló milyen szinten: 

– ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait, 

– ismeri a fa–, bőr–, textilművesség és népi fazekasság jellemzőit, 

– ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 

– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 

– tudja elemezni a megismert tárgyakat, 

– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

– tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 

– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– megfigyelő, értelmező készség, 

– összehasonlító, összegző készség, 

– feladatmegoldó készség, 

– tárgyismeret, 

– fogalomismeret, 

– tárgyelemző készség. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

– kommunikációs készség. 

 

Az értékelés módja 

A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény 

osztályzattal történő értékelése: 

témazáró dolgozatok (minden téma után), 

írásbeli feleletek (egy-egy jelenség értelmezése, összefüggések feltárása), 

kiselőadások, beszámolók (önálló szóbeli szereplés), 

tanórán kívüli írásos feladatok - előre kiadott témák feldolgozása 

könyvtári gyűjtések 

néprajzi gyűjtések 

tárgyelemzések készítése, 

a tanórán kívüli írásos feladatok órán való bemutatása. 
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A tanulók tudását félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban osztályzattal szükséges 

értékelni. Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló bocsátható, aki eredményesen teljesítette a 

tanévet.  

 

1.5.4.1. A NÉPMŰVÉSZET VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY KÖTELEZŐ ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKE 

 
 

TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK 

SZEMLÉLTETÉSHEZ 
SZÜKSÉGES 
TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK 

A MŰHELY 
BERENDE-ZÉSE 

AZ INTÉZMÉNYBEN 
ÁLLJON 

RENDELKEZÉSRE 

ESZKÖZÖK, 
SZERSZÁMOK 

diavetítő, 

képmagnó, 

televízió, 
lemezjátszó, 

magnetofon, 
sötétítő 

berendezés 

diavetítő, képmagnó, 

televízió,  

sötétítő berendezés, 
lemezjátszó, 

magnetofon 

székek, 

sima fekete 

falitábla,  
szekrények, 

 

égetőkemence, 

tűzhely, 

varrógép, vasaló, 
vasalóállvány 

kézi korong, 

szövőállvány v. 

szövőkeret,  
sima képkeret,  

tábla,  
ollók,  

snitzer, vonalzók 
tűk, kalapács, fogó, 

ecsetek, festésre 

alkalmas edények,  
rámák, keretek, 

műanyag tálak 

 

szakkönyvek, 
folyóiratok 

tanulói segédletek 
készítéséhez  

sokszorosító 

berendezés 

   

segédletek, 

tesztlapok - 
ezekhez 

sokszorosító 
berendezés 

a kézművességhez 

kapcsolódó 
kézikönyvtár 

   

  
  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

398 

  

IIVV..  TTÁÁRRSSAASSTTÁÁNNCC  
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A VIZSGA RÉSZEI 

A vizsga szóbeli, gyakorlati és írásbeli vizsgarészből áll 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

- tánctörténet 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:  

- társastánc 9 perc 

Az írásbeli vizsga  tárgya:  

- viselkedéskultúra 

 

2. A VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga a 6 év tánctörténetei anyagának kivonatából a helyi  tanterv alapján a szaktanár által 

összeállított témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról.  

 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A továbbképző elvégzése után a táncos megismeri az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, 

slow fox, quick step) és az öt latin-amerikai tánc (samba, cha-cha-cha, ruma, paso doble, jive) 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. Ezekből egyet a vizsgázó, kettőt a vizsgáztató jelöl 

ki, amely táncok 3-3 percben kerülnek bemutatásra.  

 

Az írásbeli vizsga tartalma: 

A tanult viselkedéskultúrai témakörökből teszt kitöltése.  

 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

Szóbeli vizsga értékelésének szempontjai: 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatok alapfogalmainak ismerete, 

- táncművészet műfajainak ismerete, 

- a közönséges művészi mozgásformák jellegzetességeinek ismerete 

- művészi mozgás kifejező formáinak ismerete. 

 

A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 

- adott évfolyamok tananyagának ismerete, 

- bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- harmonikus és koordinált bemutatás, 

- zene és tánc összhangjára való törekvés 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- táncos tartás, színpadi viselkedés 

 

Az írásbeli vizsga értékelésének szempontjai: 

Adott válaszok helyessége alapján 
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MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

 

SZÓBELI VIZSGA: TÁNCTÖRTÉNET 

 

Vizsgakérdések:  

  1.)  Sorolj fel legalább 5 jeles koreográfust! 

  2.) Sorold fel a tánctörténeti alapfogalmakat! 

  3.) Mi a motivika? 

  4.) Mi a pantomim? 

  5.) Mi a táncrajz? 

  6.) Sorolj fel jelentős hazai együtteseket, alkotókat, táncosokat! 

  7.) Jellemezd a közönséges mozgást! 

  8.) Jellemezd a művészi mozgást! 

  9.) Hasonlítsd össze a közönséges és művészi mozgást! 

10.) Sorold fel a művészi mozgás kifejező formáit! 

11.) Ismertesd részletesen az általad választott művészi mozgást! 

 

II. GYAKORLATI VIZSGA   

A továbbképző elvégzése után a táncos megismeri az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, 

slow fox, quick step) és az öt latin-amerikai tánc (samba, cha-cha-cha, ruma, paso doble, jive) 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. Ezekből egyet a vizsgázó, kettőt a vizsgáztató jelöl 

ki, amely táncok 3-3 percben kerülnek bemutatásra.  

 

III. ÍRÁSBELI VIZSGA 

A teszt főbb kérdései az alábbi témakörökből kerülnek ki:  

- viselkedés általános szabályai 

- köszönés, megszólítás, tegezés, magázás 

- bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók 

- bocsánatkérés formái, a pontosság, 

- viselkedés táncos alkalmakkor (felkérés, lekérés, leköszönés) 

- társalgás 

- öltözködés, divat 

- testápolás, kozmetika, ékszerek 

- kirándulás 

- megjelenés, viselkedés étteremben 

- megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 

- étkezés, helyes tartás ülés közben 

- mit mivel, hogyan eszünk? 

- vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 

- a rágógumi 

- utazás 

- telefonálás, levelezés 

- ajándékozás 

- nemzeti sajátosságok 
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A TÁRSASTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A VIZSGA RÉSZEI 

A vizsga szóbeli, gyakorlati és írásbeli vizsgarészekből áll.  

A szóbeli vizsga tárgya és időtartama:  

- TÁNCTÖRTÉNET 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartalma: 

- TÁRSASTÁNC 6 perc 

Írásbeli vizsga tárgya: 

- VISELKEDÉSKULTÚRA 

 

2. A VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli vizsga tartalma.  

A vizsga anyaga a 6. év anyagának kivonatából a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított 

tánctörténeti témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról.  

 

Tánctörténeti témakörök: 

- A tánctörténet alapfogalmai.  

- Művészi mozgás kifejező formái.  

- Táncművészet műfajai.  

- A közönséges és a művészi mozgás közti különbség.  

 

A gyakorlati vizsga tartalma:  

A táncosnak ismernie kell az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox) és az öt latin-

amerikai (szamba, cha-cha, rumba paso doble, jive) táncból a nemzetközileg elfogadott angol táncstílus 

alaplépéseit, alapfogalmait. Ezekből a vizsgázó választ egyet, egyet pedig a tanár, amely két tánc, 

előadásra kerül.  

 

Az írásbeli vizsga tartalma: 

Teszt kitöltése: viselkedés általános szabályai. 

 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

A szóbeli vizsga értékelésének szempontja: 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatok alapfogalmainak ismerete, 

- táncművészet műfajainak ismerete, 

- a közönséges művészi mozgásformák jellegzetességeinek ismerete 

- művészi mozgás kifejező formáinak ismerete. 

 

A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 

- adott évfolyamok tananyagának ismerete, 

- bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- harmonikus és koordinált bemutatás, 

- zene és tánc összhangjára való törekvés 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- táncos tartás, színpadi viselkedés 

 

A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltétele:  
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A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.  

 

Írásbeli vizsga értékelése: 

Adott válaszok helyessége alapján. 

 

AALLAAPPFFOOKKÚÚ  VVIIZZSSGGAA  

I. SZÓBELI VIZSGA: TÁNCTÖRTÉNET 

Vizsgakérdések:  

- köznapi és művészi mozgás, 

- tánc és társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai: a tánc társadalmi szerepének változásai, 

- tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

- a tánc és a szórakozás (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 

- színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, pályájának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 

jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

 

II. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA:  

A tanult anyagot párban 3-3 percben bemutatják.  

 

1. Angol keringő 

2. Tangó 

3. Quick step 

4. Slow fox 

5. Samba 

6. Cha-cha-cha 

7. Rumba 

8. Paso doble 

9. Jive 

 

III. ÍRÁSBELI VIZSGA:  

A teszt főbb kérdései az alábbi témakörökből kerülnek ki: 

- viselkedés általános szabályairól, 

- köszönés, 

- bemutatkozás, 

- bocsánatkérés szabályai, 

- viselkedés táncos alkalmakkor, 

- társalgás,  

- megjelenés, viselkedés étteremben, 

- megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 
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VV..  GGRRAAFFIIKKAA,,  FFEESSTTÉÉSSZZEETT,,  KKEERRÁÁMMIIAA  
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A VIZSGA RÉSZEI 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

- művészettörténet 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:  

- rajz, festés, mintázás 45 perc 

 

2.  VIZSGA TARTALMA 

A szóbeli vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga a 6 évfolyam anyagának kivonatából, a helyi tanterv alapján a szaktanár által 

összeállított művészettörténeti témakörökből áll. A diákok egy tétel kihúzása  után-életkori 

sajátosságuknak megfelelően - +önállóan számolnak be tudásukról.  

 

 Művészettörténet témakörök:  

  - a művészettörténet alapfogalmai, 

  - a művészettörténet helye és szerepe, 

  - a művészet vizuális nyelve,  

  - a vizuális nevelés, képző-és iparművészet ágai, 

  - a vizuális nevelés, képző-és iparművészet jellemzői, 

  - őskor,  

  - Egyiptom, Mezopotámia, 

  - Távol-kelet, 

  - görög és római művészet, 

  - román kor, 

  - gótika, 

  - reneszánsz,  

  - barokk, 

  - rokokó és klasszicizmus, 

  - romantika és realizmus. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A szaktanár által összeállított ill. kiválasztott témakörökből egy korszak kiválasztása. A korszakra 

jellemző ábrázolás és kifejezési móddal történő mű tetszőleges technikával történő elkészítése, ill. 

felvázolása a megadott idő alatt. Az indikátorokat szóban igazolni kell párbeszéd formájában.  

A tanulmányi idő alatt elkészült művekből egy tetszőleges alkotás kiválasztása és bemutatása a gyakorlati 

vizsgán. 

 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai 

- a témakörökhöz kapcsolódó főbb dátumok ismerete, 

- a fejlődés előzményeinek logikus felvázolása, 

- tájékozottság a korszakok főbb alkotásainak földrajzi elhelyezkedéseiről, 

- a  célzott művészeti ág jeles művészeinek ismerete. 
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A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 

- a helyben készített alkotás jellege kapcsolódik-e a választott témakör jellemzőihez, 

- helyes eszközválasztás, ill. annak indoklása, 

- a művészeti ág jellegéből fakadóan a mű időarányos elkészültségi foka megfelel-e a szaktanár által 

elvártnak, ill. a diák képességeinek, 

- a hozott alkotás technikai foka, színvilága, kifejezési módja,  

- a hozott mű növendék általi ismertetése, indoklása.  

 

4. A SZAKMAI VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTELE 

A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki országos tanulmányi versenyen, a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, szintet eléri.  

 

5.  A VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

A szaktanár köteles a művészeti alapvizsga követelményét legkésőbb a kitűzött vizsgaidőpont előtt egy 

hónappal a növendékek tudomására hozni, ennek formái: 

- írásban,  

- szóban (pl.: tanórán lediktálva), 

- a művészeti iskola honlapján hozzáférés biztosítása.  

 

 

AALLAAPPFFOOKKÚÚ  VVIIZZSSGGAA  

  

I. SZÓBELI VIZSGA: MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

   1.) A művészettörténet alapfogalmai, helye és szerepe 

   2.) A vizuális nevelés, a képző-és iparművészet ágai 

   3.) A vizuális nevelés, a képző-és iparművészet jellemzői 

   4.) Az emberré-válás folyamata, a művészet kezdetei 

   5.) Használati és kultikus tárgyak, ékszerek, temetkezés legrégebbi emlékei 

   6.) Plasztikák, idolok, állatszobrok, barlang-és sziklarajzok, festmények  

   7.) A megalitikus kultúra emlékei 

   8.) Az egyiptomi művészet stílusai, korszakai 

   9.) Folyamközi birodalmak művészete 

 10.) A Kínai Birodalom festészete, edényei, plasztikái 

 11.) A japán tusfestészet, bonsai 

 12.) Indiai ábrázolás 

 13.) Afrikai szobrászat 

 14.) Indián kultúrák művészete, szertartásaik 

 15.) A Minoszi kultúra 

 16.) A görög művészet 

 17.) A román kor kiemelkedő művészeti alkotásai 

 18.) A gótika irányadó technikai elvei 

 19.) A reneszánsz művészet jellemzői egy kiválasztott művészeti ág alapján 

 20.) A barokk festészet technikai megvalósítási lehetőségei 

 21.) A rokokó és klasszicizmus főbb jellemzői 

 22.) A romantika és a realizmus összehasonlítása két kiválasztott mű alapján 
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II. GYAKORLATI VIZSGA 

1. Grafika 

2. Festészet 

3. Kerámia  

A szaktanár által összeállított minimum 3 művészettörténeti korszakból ill. javasolt technikából történő 

választás, mely a diák egyéni munkáját teszi lehetővé, ő választja ki a számára legkedvezőbb korszakot és 

technikát. A gyakorlati vizsgán a mű - a választott elkészítési technika függvényében - nem kell hogy 

befejezésre kerüljön, ám a növendék szóban indokolja és magyarázza az általa választott körök 

létjogosultságát.  

 

A gyakorlathoz fűződő kérdések:  

- indokolja a technika választását,  

- elemezze a mű ábrázolásmódjának és - részkészültség esetén - további lépések mozzanatát, képes 

legyen elhelyezni térben és időben és korszakban az adott művet,  

- a hozott mű bemutatása és elemzése 

 

 

 

VV    KKÜÜLLDDEETTÉÉSSNNYYIILLAATTKKOOZZAATT  
 

Értékeink alapján azt kínáljuk, hogy egyházi szellemben,  családias, szeretetteljes légkörben elsősorban 

gyermekeket tanítunk és nem tantárgyakat. 

Minden gyermeknek biztosítjuk tehetsége kibontakoztatását, és megtanítjuk őket egymással bánni és 

együttműködni az egyéni és a közösségi feladatok megoldásában is. 

A tanulás az a folyamat kell, hogy legyen, ahol a gyermek büntetés nélkül cselekedhet, kutathat, 

csalódhat és fejlődhet. Így lesz az iskola az a hely, ahol a gyermekek megtanulnak tanulni és a tanulást 

élvezve fejlődhetnek saját érdeklődésük, egyéni ütemük és képességeik szerint. 

Hisszük, hogy az alkotó – kreatív személyiség nagy szabadságigénnyel rendelkezik, általában 

függetlenségre törekszik, kritikus, önállóan kezdeményező, bátor. 

A mi iskolánkban a szülő-gyermek- pedagógus kölcsönösen megtalálják egymás nyugalmát, megbecsülik 

egymást és a kölcsönös épülést tekintik alapvető céljuknak. 
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