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A helyi tanterv készítésénél a 27/1998. MKM. rendeletben foglaltak és a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium által kiadott Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
(ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképző Műhely, Mogyoród 1998.) irányelvei szerint jártunk
el.
A Helyi tanterv Kt. 48. § (8) bek. b) pontjában meghatározott, innen hiányzó tartalmak a
Harmónia Iskola Egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai program elnevezésű dokumentumának
8. fejezetében - Helyi tanterv - találhatóak

A tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, az
előírt tananyag
Táncművészeti tanszakok
Modern-kortárstánc tanszak
Modern tánc
A tanszak tantárgyainak szakirányú feladatai, követelményei, az előírt tananyag
A modern-kortárs tanszak célja: a modern és kortárs tánctechnikák megismerése és az előírt
tananyag elsajátítása mellett, a személyiség fejlődése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció,
kreativitás kialakulása.
A tanszak feladata
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
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-

technikai adottságait,

-

mozgásmemóriáját,

-

koncentrálóképességét,

-

muzikalitását,

-

kreativitását,

-

tér- és formaérzékét,

-

előadói készségét,

-

személyiségét,

-

kapcsolatteremtő képességét.

Alakítsa ki a tanulóban
-

a modern-kortárs táncművészetek 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,

-

az érzelmi nyitottságra,

-

az egészséges életmódra.

Adjon teret a tanuló
-

fantáziájának kibontakozására,

-

a kreativitás megnyilvánulására,

-

az improvizációs készség kibontására.

Irányítsa a tanulót
-

szakirányú továbbtanulásra,

-

a továbbképző folytatására,

-

az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.
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Kötelező moderntánc tantárgyak:
1. Táncelőkészítő gimnasztika EK 1-2.
2. Esztétikus testképzés A/1-2.
3. Jazztechnika A/3-6.
4. Graham technika TK 7-8.
5. Kontakt technika TK 7-8.
6. Limon technika TK 9-10.
7. Modern jazztechnika TK 9-10.
8. Improvizáció TK 7-10.
9. Tánctörténet TK 7-8.
10. Kompozíció TK 9-10.
Követelmények az előképző elvégzése után
Táncelőkészítő gimnasztika tantárgy
EK 1-2. évfolyam
Sajátítsa el
-

az összetett lábgyakorlatok, helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartását,

-

a helyes tágító gyakorlatokat.

Legyen képes
-

egyszerű, a térérzék fejlesztésére szolgáló koordinációs feladatok megoldására,

-

a fejmozgások egyéb testrészektől függetlenített végrehajtására, a vállöv helyes izomérzetének kialakítására

-

láb és kargyakorlatokat végezni a láb, illetve kar izomzatának megerősítése céljából

-

különböző pozíciókban a has, és hátizmok harmonikus megerősítése céljából törzsgyakorlatokat végezni

Ismerje
-

a különböző futás-, szökdelésformákat,

-

a mozgásfajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzéstechnikákat,

-

a klasszikus balett lábpozícióit adottságaikhoz mérten.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
Esztétikus testképzés tantárgy
Alapfok 1. évfolyam végére
-

ismerje az alapgyakorlatok elméletét
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-

tudja végrehajtani az alapgyakorlatokat

Alapfok 2. évfolyam végére
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.

Jazz-technika tantárgy
A 3-4. évfolyam végére:
Legyen képes
-

izolációs gyakorlatokat végezni a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva

-

önálló etűdöt készíteni szólóban, majd párban

-

a 4. évfolyam végére hosszabb lélegzetű kombinációt precízen és hatékonyan kivitelezni

A 5-6. évfolyam végére
A tanuló ismerje
-

a tanult technika mozgásanyagát,

-

a kontrakció és release tudatos használatát,

-

a technika stílusát, előadásmódját

Legyen képes
-

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

-

a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák előadására
Tananyag
TÁNCELŐKÉSZÍTÓ GIMNASZTIKA
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Előképző 1-2.

A Táncelőkészítő gimnasztika célja a tanulók korosztályi sajátosságainak figyelembe vételével
az izomzat fokozatos fejlesztése, az esztétikus mozgás alapfogalmainak gyakorlati elsajátítása, a
tudatos izommunkára nevelés. A technika felkészíti a tanulókat a képzés fizikai követelményeinek
megfelelően (tágság, hajlékonyság, rugalmasság)
EK 1. évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje:
–

a korosztálynak megfelelő gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elvét,

–

a térirányok, térlépcsők megfelelő szintű alkalmazását,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeit korosztályi szinten

Legyen képes:
–

az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására (függetlenítés), valamint együttes, egyidejű összehangolására is

–

az alap motorikus mozgásokra

–

haladni előre- hátra- oldalt- átlósan és fordulni

–

mozdulatokra a tér mindhárom szintjén

–

meghatározni és kihasználni a saját terét

–

mozgások végrehajtására egyenes és íves vonalon

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus, precíz végrehajtására,

–

a tudatos izommunkára,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára.

–

alakzatok kialakítására

–

játékbátorságra, szerepvállalásra, szabálykövetésre

–

A tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására

Fejlessze:
–

Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságát
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–

A ízületek és szakaszok, valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságát

–

A tudatos mozgáskoordinációt, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolását

–

A zenei műveltséget, a zene és a mozgás összehangoltságát,

–

a testtudatot, önismeretet, énképet

–

az együttműködési, a kommunikációs képességet

–

az erőt, a változatos mozgásdinamikát, ritmikát
Tananyag

A Táncelőkészítő gimnasztika tantárgy keretein belül a tanulók játékos formában az
alapgyakorlatokkal ismerkednek meg, előkészítve az Esztétikus testképzés tantárgyat.

1. Járás-, futás- és szökdelőgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben
Célja a helyes tartás kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója
–

alaptartás állásban, ülésben

–

pihenőtartás állásban, ülésben

–

alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás

–

hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás

–

alapfutás, futás térd/ sarokemeléssel

–

szökdelésformák: egy lábon, páros lábon (tramplinugrás), terpeszben (nyitva-zárva-haránt), galoppszökdelés

2. Nyak-, váll- és törzsgyakorlatok
Fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal szimmetrikusan végezzük.
Törzsgyakorlatok
Nagy alátámasztással fekvésben, ülésben. A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, nagyobb egységekben.
Cél: A törzs külső és belső izmainak edzése, az életfunkciók rendeltetésszerű biztosítása, az alkat
optimalizálása. A formaérzék kialakítása. A légzőizmok működésének tudatosítása.
Gerincoszlop
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Nyaki szakasz
Cél a fej helyes tartásának kialakítása, a nyaki gerinc függetlenítése a háti szakasztól.
Háti szakasz
Cél a helyes testtartás kialakítása.
Központi szakasz
Cél a törzs mindenirányú mozgékonyságának fokozása, a gerinc alaptartásának megfelelő
befolyásolása
Keresztcsonti szakasz
Cél a medence megfelelő helyzetének kialakítása, mozgásainak optimalizálása.
–

Törzsdöntés- törzsdőlés

–

Törzshajlítás- rész, vagy teljes

–

Hullám

–

Törzsív- ellentétes törzsív

–

Törzsfordítás- ellentétes fordítás (csavar)

Törzskörzés- fúró törzskörzés
Kargyakorlatok
A legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan végezzük.
Cél: az anatómiai lehetőségek szerint végrehajtható mindenirányú foglalkoztatás, a gyakorlatok
segítése, az előadásmód finomítása.
Lapocka és felkar
Cél a vállízület kidolgozása, a felkar- lapocka törzstől független mozgása.
–

Lapocka- közelítés (zárás),- távolítás, -emelés

–

Felkar- emelés, -fordítás, -körzés

Alkar
Cél az alkar elvi függetlenítése, a könyökízület és az alkar izomzatának kidolgozása szabadon és
támaszhelyzetekben
- hajlítás, nyújtás, fordítás, körzés
Kézfej és ujjak
Cél a csuklóízület, a kézfej és az ujjak szabadabb mozgásának kialakítása.
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–

Kézfej- hajlítás, -nyújtás, -fordítás, -körzés

–

Ujjak- ujj és ujjpercek hajlítása, nyújtás, távolítás, összezárás, takarás

Lábgyakorlatok
Ülésben, fekvésben végezzük.
Célja a lábizmok megfelelő erősítése, a természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk
megelőzése, kiküszöbölése.
Talp, lábfej, ujjak
Cél a statikai alap erősítése, a deformációk megelőzése.
- átgördülés, körzés, behúzás-nyújtás, távolítás
Alsó lábszár
Cél a felső lábszártól való viszonylag független, szabad mozgás, a lábszár és a térdízület statikai
rendezése.
- hajlítás, emelés, körzés, fordítás
Felső lábszár
Cél a csípőízület hajlékonyságának fokozása, a felső lábszár izomzatának kidolgozása.
- emelés, fordítás, körzés

3. Kiegészítő gyakorlatok és feladatok- tágító-, légző-, egyensúly- és ritmusgyakorlatok
Koordinációs, táncos feladatok
A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával végezzük.
Improvizáció-szabadtánc
–

vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló "gondolatait", érzéseit a
külső szemlélő által észlelhető 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.

Etűdkészítés
–

az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár által készített etűd elsajátítása

Bemutató szerek használata a fenti gyakorlatokban
Cél az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika
fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása,
az esztétikai hatás fokozása.
Tanévenként egy fő szer választható (similabda, félkarika, ritmusbot).
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Kiegészítő lehet: korong, dob

4. Mozgásesztétika
A tér- a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben: mozdulatplasztika
–

a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála)

–

mozdulat magassági foka

–

mozdulat hajlítási szöge

–

A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya

–

moduláció

–

térrajz

Az idő-a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája
–

metrum

–

ritmus

–

tempó összhangja

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje
–

motívum

–

mondat

–

periódus

Az erő-a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából
–

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

–

A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb.

–

Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb.
- a mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje

Hangsúlyelhelyezések
–

erősítés- gyengítés

A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása

–

a tudatos izommunka, izomérzékelés kialakulása

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata

–

kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban

EK 2. évfolyam
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Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje:
–

a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának módját,

–

a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeit

Legyen képes:
–

az ízületek és szakaszok egymástól elkülönített mozgatására (függetlenítés), valamint
együttes, egyidejű összehangolására is

–

az alap motorikus mozgásokra

–

haladni előre- hátra- oldalt- átlósan és fordulni

–

mozdulatokra a tér mindhárom szintjén

–

meghatározni és kihasználni a saját terét

–

mozgások végrehajtására egyenes és íves vonalon

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus, precíz végrehajtására,

–

a tudatos izommunkára, izomérzékelésre,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára.

–

együttműködésre, együttmozgásra

–

alakzatok kialakítására

–

játékbátorságra, szerepvállalásra, szabálykövetésre

–

társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére

–

a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására

Fejlessze:
–

az izomzat gimnasztikus kidolgozottságát

–

az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságát

–

A tudatos mozgáskoordinációt, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolását

–

a zenei műveltséget, a zene és a mozgás összehangoltságát,

–

a testtudatot, önismeretet, énképet

–

az együttműködési, a kommunikációs képességet
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–

az erőt, a változatos mozgásdinamikát, ritmikát

A fekvő-és ülőhelyzetekben pontosan megtanult gyakorlatokat a tanulók térdelésben és rövid
ideig állásban, nehezített változatokban tanulják. A gyakorlatoknak nemcsak a nehézségi szintje
változik, hanem tempójuk is egyre fokozódik, dinamikájuk változik. Ugyanakkor nagyobb
szerepet kap az a gondolat, hogy a tanulók az év végére önálló feladatmegoldásként a tanult
elemekből legyenek képesek egy saját etűdöt összeállítani.

1. Járás-, futás- és szökdelőgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben
-

alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás

-

hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé járás, hintajárás

-

futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel/ sarokemeléssel

-

szökdelőgyakorlatok

2. Nyak-, váll- és törzsgyakorlatok
Fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal
szimmetrikusan végezzük.
Törzsgyakorlatok
Nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben végezzük a mozgásnak és kidolgozásnak
megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, nagyobb egységekben.
–

nyaki szakasz

–

háti szakasz

–

központi szakasz

–

keresztcsonti szakasz

Kargyakorlatok
− lapocka és felkar
–

alkar

–

kézfej és ujjak

Lábgyakorlatok
–

talp, lábfej, ujjak

–

alsó lábszár

–

felső lábszár

3. Kiegészítő gyakorlatok és feladatok - tágító-, légző-, egyensúly- és ritmusgyakorlatok
Koordinációs, táncos feladatok
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A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával végezzük.
Improvizáció-szabadtánc
–

vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló "gondolatait", érzéseit a
külső szemlélő által észlelhető 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.

Etűdkészítés
–

az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása

–

az improvizáció lassú bevezetése után a tanulók próbálkozzanak meg az önálló „etűdkészítéssel”

–

számolásra készített egyszerű "etűdök" készítése a tanult módon

–

rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban

Bemutató szerek használata a fenti gyakorlatokban
Cél az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika
fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása,
az esztétikai hatás fokozása.
Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy-két kisszalag, bot
Kiegészítő lehet: korong, dob

4. Mozgásesztétika
–

tér, idő, erő

A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása

–

a tudatos izommunka, izomérzékelés kialakulása

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata

–

kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban

–

kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben
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ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS (Berczik-technika)
Alapfok 1-2. évfolyam
Az Esztétikus testképzés olyan 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 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
teljes harmóniája, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás külön hangsúlyt
kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció alapvető módszere egyben. A képzés által olyan
előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika is felépíthető.
3. év – Alapfok 1. évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje:
–

a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának módját,

–

a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeit

Legyen képes:
–

Az ízületek és szakaszok egymástól elkülönített mozgatására (függetlenítés), valamint
együttes, egyidejű összehangolására is

–

az alap motorikus mozgásokra

–

haladni előre- hátra- oldalt- átlósan és fordulni

–

mozdulatokra a tér mindhárom szintjén

–

meghatározni és kihasználni a saját terét

–

mozgások végrehajtására egyenes és íves vonalon

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus, precíz végrehajtására,

–

a tudatos izommunkára, izomérzékelésre,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára.

–

Együttműködésre, együttmozgásra
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–

Alakzatok kialakítására

–

Játékbátorságra, szerepvállalásra, szabálykövetésre

–

Társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére

–

A tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására

Fejlessze:
–

Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságát

–

A ízületek és szakaszok, valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságát

–

A tudatos mozgáskoordinációt, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolását

–

A zenei műveltséget, a zene és a mozgás összehangoltságát,

–

a testtudatot, önismeretet, énképet

–

az együttműködési, a kommunikációs képességet

–

az erőt, a változatos mozgásdinamikát, ritmikát

A térdelő,- fekvő,- ülőhelyzetekben pontosan megtanult gyakorlatokat a tanulók állásban,
nehezített és kombinált változatokban tanulják. A gyakorlatoknak nemcsak a nehézségi szintje
változik, hanem tempójuk is egyre fokozódik, dinamikájuk változik. 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.

1. Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben
–

hintalépés előre-hátra, hármaslépés

–

táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás

–

hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás,

–

futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel/ sarokemeléssel

–

galopp

–

szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás-előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások

–

alap tánclépések

2. Nyak-, váll- és törzsgyakorlatok rúdnál
− gördülés
− gördülés egy lábra ruganyozva
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− lábfejkifordítások
− „macskakarom” gyakorlat állásban, elöl-hátul lábemeléssel
− mélyguggolás
− félguggolás és gördülés kombinációja
− mélyguggolás csípőlazítással
− fordulattal keresztező mélyguggolás
− csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével
− láblendítés előre támadóállásból
− láblendítés hátra támadóállásból

3. Középgyakorlatok
Fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal szimmetrikusan végezzük.
Törzsgyakorlatok
Fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, a mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos
dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebbedő egységekben végezzük.
− Nyaki szakasz
− Háti szakasz
− Központi szakasz
− Keresztcsonti szakasz
Kargyakorlatok
Lapocka és felkar
Alkar
Kézfej és ujjak
Lábgyakorlatok ülésben, fekvésben, térfelésben, állásban
Talp, lábfej, ujjak
Alsó lábszár
Felső lábszár

4. Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok
A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával végezzük.
Improvizáció-szabadtánc- etűdkészítés
Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt esztendőkben
ismerkedtek meg a tanulók. Tanulása, tanítása elő kell, hogy segítse a többi tánctechnika
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elsajátítását, megtanulását.
–

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

Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 1-2 perces, az életkornak
megfelelő zenére való koreográfiák elkészítésével is.
Bemutató szerek használata a fenti gyakorlatokban
Cél az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika
fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása,
az esztétikai hatás fokozása.
Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, karika, 3 m-es szalag, bot
Kiegészítő lehet: korong, dob

5. Mozgásesztétika
–

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

–

idő: metrum, ritmus, tempó

–

erő: a feszülő skála erőváltozatai (vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő),
lazító skála erőváltozatai (ernyesztés, rázás, ejtés, esés), ezek kombinációi (lendítés,
ruganyozás)

A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása

–

a tudatos izommunka, izomérzékelés kialakulása

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata

–

kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban

–

kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben

4. év – Alapfok 2. évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje:
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–

a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának módját,

–

a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeit

Legyen képes:
–

az ízületek és szakaszok egymástól elkülönített mozgatására (függetlenítés), valamint
együttes, egyidejű összehangolására is

–

az alap motorikus mozgásokra

–

haladni előre- hátra- oldalt- átlósan és fordulni

–

mozdulatokra a tér mindhárom szintjén

–

meghatározni és kihasználni a saját terét

–

mozgások végrehajtására egyenes és íves vonalon

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus, precíz végrehajtására,

–

a tudatos izommunkára, izomérzékelésre,

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára.

–

együttműködésre, együttmozgásra

–

alakzatok kialakítására

–

játékbátorságra, szerepvállalásra, szabálykövetésre

–

társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére

–

a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására

Fejlessze:
–

az izomzat gimnasztikus kidolgozottságát

–

a ízületek és szakaszok, valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságát

–

a tudatos mozgáskoordinációt, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolását

–

a zenei műveltséget, a zene és a mozgás összehangoltságát,

–

a testtudatot, önismeretet, énképet

–

az együttműködési, a kommunikációs képességet

–

az erőt, a változatos mozgásdinamikát, ritmikát

A térdelő,- fekvő,- ülőhelyzetekben pontosan megtanult gyakorlatokat a tanulók állásban és
haladással is, nehezített és kombinált változatokban tanulják. A gyakorlatoknak nemcsak a
nehézségi szintje változik, hanem tempójuk is egyre fokozódik, dinamikájuk változik.
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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

1. 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 térd emeléssel/ sarokemeléssel

–

galopp, sasszé

–

alap tánclépések

2. Nyak-, váll- és törzsgyakorlatok rúdnál
3. Középgyakorlatok
Fentről lefelé haladva végezzük, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal
aszimmetrikusan is.
Törzsgyakorlatok
Fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, a mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos
dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebbedő egységekben, kombinációkban, variációkkal végezzük.
–

Nyaki szakasz

–

Háti szakasz

–

Központi szakasz

–

Keresztcsonti szakasz

Kargyakorlatok
A legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan és aszimmetrikusan is végezzük.
–

Lapocka és felkar

–

Alkar

–

Kézfej és ujjak

Lábgyakorlatok
Ülésben, fekvésben, térfelésben, állásban, elmozdulásban végezzük.
–

Talp, lábfej, ujjak

–

Alsó lábszár

–

Felső lábszár
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4. Diagonál gyakorlatok 1-4 fős csoportokban
Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás-előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel is

5. Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok
A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával
Improvizáció-szabadtánc- etűdkészítés
Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt esztendőkben
ismerkedtek meg a tanulók. Tanulása, tanítása elő kell, hogy segítse a többi tánctechnika
elsajátítását, megtanulását.
–

rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd párban

–

csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére

Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 1-2 perces, az életkornak
megfelelő zenére való önálló koreográfiák elkészítésével is.
Bemutató szerek használata a fenti gyakorlatokban
Cél az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika
fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása,
az esztétikai hatás fokozása.
Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, karika 1-2, 3-5 m-es szalag, bot
Kiegészítő lehet: korong, dob
6. A mozgás esztétikai tényezőivel való játékos ismerkedés, mely alapján a képzés rendszere felépül
tér, idő, erő
A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása

–

a tudatos izommunka, izomérzékelés kialakulása

–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata

–

kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban

–

kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben

A számonkérés szempontjai
–

az ízületek és szakaszok függetlenítése, összehangolása

–

a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus, precíz végrehajtása,

–

a tudatos izommunka, izomérzékelés,
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–

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használata.

–

formája

A tanulók minden évfolyamon év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a
főtárgytanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a
szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból áll.

JAZZTECHNIKA
Alapfok 3-6. évfolyam
1. év - Alapfok 3. évfolyam
A tantárgy célja, hogy fejlessze az izomzatot, a testtudatot, az izolációs technika révén a
koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgásszótárat, a verbális és nonverbális kommunikációs
készséget és a memóriát.

Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanulóval ismertesse meg:
-

a helyes tartást

-

a központot, és annak helyét, fontosságát,

-

a balett- és jazzalapokat

-

a paralelle és en dehors lábhelyzeteket

-

a balett és jazz karpozíciókat

-

a különböző testrészek mozgáslehetőségeit

-

a térbeosztást

A tanulót tegye képessé:
-

a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére

-

a kar- és lábpozíciók biztonságos alkalmazására

-

az izolációs gyakorlatok pontos végrehajtására

-

a térbeosztások használatára
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Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor összeállítása, melyben az összes izület átmozgatásán van a hangsúly és a
gerincoszlop mozgáslehetőségét maximálisan kihasználva. Először földön építkezve, majd
folyamatosan építkezzünk fölfelé, hogy kapcsolódjon az előző években tanultakhoz (esztétikus
testképzés)
Erősítő és nyújtó gyakorlatok az óra közepébe építve (életkornak és hiányosságoknak megfelelő
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok)
-

Középgyakorlatok (természetesen rövid gyakorlatokba ágyazva)

-

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 - paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva (a folyamatos átmenetre nagy hangsúlyt fektetve)

-

Battement tendu paralelle és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva

-

Passé paralelle és en dehors pozíciókban

-

Degagé II. pozícióban paralelle és en dehors pozíciókban

-

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban

-

Flat back

-

Developpé (először földön végeztessük, majd álló helyzetben)

-

Enveloppé (először földön végeztessük, majd álló helyzetben)

-

Grand battement (először földön végeztessük, majd álló helyzetben)

Izolációs (függetlenített) testrész gyakorlatok a különböző testrészek izolálása kettő majd négy
irányba a középpontban mindig áthaladva
-

fej

-

váll

Térbeosztás (1.2.3.4.5.6.7.8-as irányok)
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Összekötő lépések
-

Sassé

-

Keresztlépés (pas croisé)

-

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral

Ugrások (használják a szakszavakat és az ugráshoz tartozó elnevezéseket)
-

Két lábról- két lábra

-

Két lábról- egy lábra

-

Egy lábról- egy lábra

Követelmények:
A tanuló ismerje:
-

az évfolyamon tanított gyakorlatokat

-

a kar- és lábpozíciókat

-

a szakkifejezéseket

Legyen képes:
-

a központ tudatos használatára
o a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére
o az összekötő lépések és ugrások kivitelezésére
o a kar- és lábpozíciók tudatos bemutatására

-

az izolációs gyakorlatok pontos végrehajtására
o térben való tájékozódásra
o a tanult mozgásanyagból összeállított rövid tánc bemutatására

(Figyeljünk arra, hogy a tánc összeállításánál mindig legyen egy rövid, kreatív improvizációs rész,
amelyet a tanulók önállóan állítanak össze)

2. év - Alapfok 4. évfolyam
A tantárgy célja, hogy fejlessze az izomzatot, a testtudatot, az izolációs technika révén a
koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a verbális és non-verbális kommunikációs
készséget és a memóriát. Ebben az évben az előző év anyagát ismételjük és más
kombinációkban, komplexebben összeállított gyakorlatokban alkalmazzuk. Nagy hangsúlyt
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helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt lassabb, majd gyorsabb tempóban is alkalmazzuk.

Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanulóval ismertesse meg:
-

a balett és jazz alapokat

-

paralelle és en dehors pozíciókban végzett gyakorlatokat

-

jazz karpozíciókat, karvezetéseket

-

a jazz stílusra jellemző dinamikai váltásokat

-

a különböző testrészek sokszínű mozgáslehetőségeit

-

a térben való elmozdulás lehetőségeit (szintek és irányok és ezek kombinációja)

A tanulót tegye képessé:
-

a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, biztonságos alkalmazására és tudatos használatára ritmizálva és dinamikusan
Tananyag

Bemelegítő gyakorlatsor összeállítása, melyben az összes izület átmozgatásán van a hangsúly és a
gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán.
Erősítő és nyújtó gyakorlatok az óra közepébe építve (életkornak és hiányosságoknak megfelelő
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok)
Középgyakorlatok
-

Demi plié, battement tendu paralelle és en dehors poziciókban karváltásokkal (Port de
bras gyakorlat)

-

IV. pozíció

-

Grand plié

-

Passé paralelle és en dehors pozíciókban karváltásokkal

-

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

-

Relevé és plié relevé - paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva karral
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-

Twist előkészítő második pozícióból karral

-

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal

-

Flat back

-

Developpé (álló helyzetben)

-

Enveloppé (álló helyzetben)

-

Grand battement (álló helyzetben)

Izolációs (függetlenített) testrész gyakorlatok (egy –egy testrésszel négy irányba, ritmizálva a
középponton mindig áthaladva és a körívek mentén.
-

fej

-

váll

Összekötő lépések irányváltásokkal
-

Féltalpon és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)

-

Pas de bourrée

-

Triplet

Forgás előkészítő gyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Ugrások (használják a szakszavakat és az ugráshoz tartozó elnevezéseket)
-

Két lábról- két lábra

-

Két lábról- egy lábra

-

Egy lábról- két lábra

-

Egy lábról- egy lábra

Követelmények:
A tanuló ismerje:
-

az évfolyamon tanított gyakorlatokat

-

a használt mozgásanyag szakkifejezéseit

Legyen képes:
-

a tanult gyakorlatok tudatos kivitelezésére

-

összekötő lépések, ugrások kivitelezésére

-

az izolációs gyakorlatok pontos végrehajtására

-

térben való tájékozódásra

-

a tanult mozgásanyagból összeállított rövid tánc bemutatására
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(Figyeljünk arra, hogy a tánc összeállításánál mindig legyen egy rövid, kreatív improvizációs rész,
amelyet a tanulók önállóan állítanak össze)
3. év - Alapfok 5. évfolyam
A tantárgy célja, hogy fejlessze az izomzatot, a testtudatot, az izolációs technika révén a
koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a verbális és non-verbális kommunikációs
készséget és a memóriát.
Ebben az évben az előző évek anyagát ismételjük és más kombinációkban, komplexebben
összeállított gyakorlatokban alkalmazzuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt
lassabb, majd gyorsabb tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok, forgások,
és a különböző szintek használata kap nagy hangsúlyt.
Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanulóval ismertesse meg:
-

az izolációs gyakorlatok komplexebb változatait

-

a különböző forgás lehetőségeket

-

a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben elmozdulva

A tanulót tegye képessé:
-

a tanult gyakorlatok tudatos kivitelezésére

-

izolációs gyakorlatok pontos végrehajtására

-

a forgások pontos végrehajtására

-

a szintváltások biztos alkalmazására
Tananyag

Bemelegítő gyakorlatsor összeállítása, melyben az összes izület átmozgatásán van a hangsúly és a
gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán.
Erősítő és nyújtó gyakorlatok az óra közepébe építve (életkornak és hiányosságoknak megfelelő
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok)
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Középgyakorlatok
-

Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors pozíciókban, pliékkel,
karváltásokkal (Port de bras gyakorlat)

-

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal)

-

Developpé- enveloppé

-

Attitude

-

Adagio

-

Grand battement

-

Térben elmozduló grand battement

-

Twist

-

Hinge

-

Arche

Izolációs (függetlenített) testrész gyakorlatok négy irányba, ritmizálva a középponton mindig
áthaladva - a különböző testrészek (legalább kettő egy idejű alkalmazásával) izolálása
alapirányokba a síkok mentén, centrumban mindig áthaladva és ritmizálva.
-

fej

-

váll

-

mellkas

-

csípő

-

kar

-

láb

Forgásgyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel
-

Féltalpon, pliébe és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)

-

Pas de bourrée

-

Croisé-ból change

-

Triplet

-

Pivot

-

Tombé
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Ugrások (természetesen a jazz stílusra jellemző törzs- és karhasználattal)
-

Két lábról- két lábra

-

Két lábról- egy lábra

-

Egy lábról- két lábra

-

Egy lábról- egy lábra

-

Egy lábról- másik egy lábra

Követelmények:
A tanuló ismerje:
-

az évfolyamon tanított gyakorlatokat

-

a használt mozgásanyag szakkifejezéseit

-

a stílusjegyeit, jellemzőit

Legyen képes:
-

a tanult gyakorlatok tudatos kivitelezésére

-

összekötő lépések, ugrások tudatos kivitelezésére

-

az izolációs gyakorlatok pontos végrehajtására

-

térben és szinteken való tájékozódásra

-

a tanult mozgásanyagból összeállított rövid tánc bemutatására

(Figyeljünk arra, hogy a tánc összeállításánál mindig legyen egy rövid, kreatív improvizációs rész,
amelyet a tanulók önállóan állítanak össze)

4. év - Alapfok 6. évfolyam
Ebben az évben az előző évek anyagainak az ismétlése, a technikai tudás elmélyítése a tantárgy
célja. A tanult mozgásanyag egyre mélyülő, minőségi elsajátítása a cél. Rengeteg anyagot tanultak
meg az elmúlt 3 évben, kevés új anyag révén ezt az évet a technikai tisztázásra, kombinatívabb
gyakorlatokkal való fejlesztésre kell áldozni. Minőségi kivitelezés, a térben és a különböző
szinteken való biztos tájékozódás a fő cél.
Szakirányú feladatok, követelmények:
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A tanulóval ismertesse meg:
-

az izolációs gyakorlatok komplexebb változatait

-

a különböző forgás lehetőségeket helyben és térben elmozdulva

-

a gyakorlaton belüli szintváltásokat

-

a jazz stílusra jellemző dinamikai váltásokat

A tanulót tegye képessé:
-

a tanult gyakorlatok tudatos kivitelezésére

-

izolációs gyakorlatok pontos végrehajtására

-

a forgások pontos végrehajtására

-

a szintváltások biztos alkalmazására

-

a dinamikai váltások tudatos használatára

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor összeállítása, melyben az összes izület átmozgatásán van a hangsúly és a
gerincoszlop mozgáslehetőségét maximálisan kihasználva.
Erősítő és nyújtó gyakorlatok az óra közepébe építve (életkornak és hiányosságoknak megfelelő
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok)
Középgyakorlatok
-

Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors pozíciókban karváltásokkal (Port de bras gyakorlat)

-

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal)

-

Rond de jambe en l’air

-

Térben elmozduló rond de jambe

-

Attitude (paralelle és en dehors)

-

Adaggio

-

Grand battement
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-

Térben elmozduló grand battement

-

Tilt

-

Twist

-

Hinge

Izolációs (függetlenített) testrész-gyakorlatok - a különböző testrészek (legalább kettő egy idejű
alkalmazásával) izolálása ritmizálva, alap irányokba síkok mentén és köríveken is haladva.
-

fej

-

váll

-

mellkas

-

csípő

-

kar

-

láb

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

Féltalpon, pliébe

-

Piqué plié-féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)

-

Pas de bourrée

-

Change

-

Triplet

-

Pivot

-

Tombé

Forgásgyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Ugrások (természetesen 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

-

Egy lábról- másik egy lábra
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Követelmények:
A tanuló ismerje:
-

az évfolyamon tanított gyakorlatokat

-

az előző évek teljes mozgásanyagát

-

a használt mozgásanyag szakkifejezéseit

Legyen képes:
-

a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére

-

a stílusnak megfelelő előadásmódra

-

a tanult mozgásanyagból összeállított rövid 1,5 perces kombináció bemutatására
GRAHAM-TECHNIKA
1. év – Továbbképző 7. évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje meg:
-

a Graham-technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első moderntánc rendszer alapelveit
és tánctörténeti hátterét

-

a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait.

A tanuló legyen képes:
-

az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására.

Fejlessze a tanuló
-

testtudatát,

-

dinamikai képességeit,

-

arra vonatkozó képességét, hogy a tananyagból nyert ismereteket beépítse egyéb tánctechnikák elveiről alkotott ismeretanyagába; megtalálva az ezek közötti különbségeket és
párhuzamokat.
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Tananyag
Az első év anyaga: a technikát jellemző leglényegesebb alapelemek és alapismeretek.
1. A technika bázisát képezik a talajon végzett gyakorlatok, mint:
"bounces" - a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó gerincmozgások
-

"breathing" - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába

-

"spirals" - a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés, s oda-vissza ereszkedés technikáját olyan izommunkával, mely a gravitációt "könynyen kezelhetővé" teszi

-

"contraction-release" - a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az ehhez
szükséges beidegzések gyakorlása

2. Az álló helyzetben végzett gyakorlatok hozzáadják az eddigiekhez a láb terhelését:
-

"brushes" - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló 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

3. A térben haladó gyakorlatok során a tanuló elsajátítja a Graham technika speciális
térhasználatát: a diagonális mozgás hangsúlyosságát. Alapelemei:
-

"walks" - a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok

-

"triplets"- hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással

-

"skips" - ugrások egyik lábról a másikra, haladva

4. Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal
gazdagíthatók, a tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy lehet alkalmazni.
Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei:
-

a tanév során tanult alapelemek tánctechnikai, dinamikai, ritmikai és stiláris szempontból
megfelelő bemutatásának képessége.
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2. év – Továbbképző 8. évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje meg:
-

a Graham-technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első moderntánc rendszer alapelveit
és tánctörténeti hátterét

-

a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait.

A tanuló legyen képes:
-

az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására.

Fejlessze a tanuló
-

testtudatát,

-

dinamikai képességeit,

-

arra vonatkozó képességét, hogy a tananyagból nyert ismereteket beépítse egyéb tánctechnikák elveiről alkotott ismeretanyagába; megtalálva az ezek közötti különbségeket és
párhuzamokat.

Tananyag
A 2. év tananyaga az elsőre épül, azt kombinációs lehetőségekkel és nehezebb mozdulatsorokkal
egészíti ki, gazdagítja.
1. A talajgyakorlatok sorozata bővül:
-

az első évben tanultak folyamatos gyakorlása, ritmikai, dinamikai nehezítésekkel,

-

"spirál IV. pozícióban", "fold" - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont-indítású "contraction-release" és a spirális mozgások ötvözése,

-

föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával

2. Álló középgyakorlatok során a növendék a gravitáció felhasználásával és leküzdésével,
valamint a lendület felhasználásával és fékezésével is ismerkedik, olyan eszközök által, mint:
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-

"weight shift", "suspension" - a testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó gyakorlatok:

3. A diagonális-haladó gyakorlatok bővítése:
-

lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző
terekbe,

-

fordulatok kidolgozása a „spiral” elv alapjain,

-

az alapugrásokat szintén különböző terekben, eltérő ritmikával végeztetjük,

-

a "contraction-release", valamint a "spiral" elemeinek alkalmazása az ugrások közben.

4. A tanult elemekből, gyakorlatokból az év végére egy gyakorlatsor, füzér állítható össze, amely
koreografált formában szemlélteti az elvégzett 2 év anyagát, és a tanulók egyéni képességeit is.
A számonkérés formája
A tanulók 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. A bizottság a szaktanárokból áll.
Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények:
-

a tanév során tanult gyakorlatsorok tánctechnikai, dinamikai, ritmikai és stiláris szempontból megfelelő bemutatásának képessége,

-

a Graham technika sajátosságainak felismerési képessége,

-

az elsajátított tananyag ismeretének alkalmazási képessége.
LIMÓN-TECHNIKA
1 év – Továbbképző 9. évfolyam

A képzés célja:
A tanulók felkészítése a Limón technika alapjainak, sajátos alapmozgás elveinek - Alaptartás,
Folyamatosság, Ellentétesség, Energia, Esés, Súly, Emelkedés és Visszarugózás, Kitartás megismerésére tapasztalás útján. A Limón stílus nyelvezetének megismerése.
Szakirányú feladatok, követelmények:
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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.

Legyen képes:
–

az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására

–

a gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára

Fejlessze a tanuló:
–

mozgáskoordinációját

–

ritmikai készségét

–

térérzékelését

–

mozgástanulási képességét

Tananyag
A tanulók a következő gyakorlatokban sajátítják el a Limón technika alapelveit és szerzik meg a
technika nyelvezetének ismeretét:
1. A fekvésben végzett gyakorlatokkal a tanulók megismerik és megtapasztalják a test súlyát, a
gravitáció hatását a testre, a talajjal való kapcsolatot, és a test nagy ízületeinek mozgás
lehetőségeit.
–

a gerinc izolált mozgásai

–

légzőgyakorlatok

–

fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő-, térd-, bokaízületek) izolált
mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása

2. Az ülésben végzett gyakorlatokkal a tanulók megtanulják a test központ stabil használatát és
megtapasztalják a gördülés, folyamatosság, kitartás, visszarugózás, ellentétesség alapelveket
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valamint a gravitáció használatát.
gerincgördülések előre, oldalra folyamatosan gurulások, kar támasz helyzetek
–

lábpozíciók (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 folyamatos gördülések által, először előre,
majd a oldal irányban is

–

gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb)

3. A talajon végzett haladó gyakorlatokkal a tanulók megismerik a karok súlyátvevő szerepét, a
végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználását és a test központ erejét.
–

gurulások,

–

ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel,

–

kéz és lábtámasz helyzetek

4. Az álló középgyakorlatokkal a tanulók megismerik az alaptartást, a lendítés, visszarugózás,
elnyúlás, kitartás, zuhanás/esés, emelkedés, ellentétesség alapelveket, fejlődik törzs-kar
koordinációjuk. Elsajátítják az egyszerű lendületeket és a szükséges energia használatot.
Tudatosítják a lábfő, boka, térd és csípőízületek használati módját.
–

kar, törzs és láb alappozícióik

–

kar és láb izolált mozgásai, a rotáció kiemelése

–

a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és
visszagördítve

–

törzsnyújtás, zuhanások

5. A diagonális-haladó gyakorlatokkal a tanulók elsajátítják a folyamatos előre haladást előidéző
mozgásokat, a testközpont folyamatos mozgásának törvényszerűségeit.
–

testsúlyáthelyezés siklásba
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–

kis ugrások előrehaladással

Megjegyzés: az első évben elvégzendő mozgásanyag egyszerű, jól áttekinthető zenékre történjen.
A magasabb évfolyamra lépés feltételei:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete

–

a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága

–

a Limón-technika stílusának megfelelő mozgás bemutatás képessége

2. év – Továbbképző 10. évfolyam
A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a Limón-technika sajátos alapmozgás elveinek
(alaptartás, folyamatosság, ellentétesség, energia, esés, súly, emelkedés és visszarugózás, kitartás)
gyakorlati

alkalmazására

összetett

mozgássorokban,

kombinációkban,

etűdökben,

koreográfiában.
Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje:
–

a technika alapelemeit, egyszerű és összetett gyakorlatait,

–

a technikára jellemző kar, láb, törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségét,

–

a gravitáció, mint erő felhasználását (földhasználat és könnyedség)

–

a különböző tér használatot

–

a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.

Legyen képes:
–

összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására,

–

a gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára,

–

a gyakorlatok kombinálására,

–

a technika dinamikai és érzelmi változásait érzékeltetni kombinációkban,

–

egy koreográfia meggyőző előadására
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Fejlessze a tanuló:
–

mozgáskoordinációs tudatosságát

–

tér és ritmus érzékét

–

mozgás előadói minőségét

Tananyag

1. A fekvésben végzett gyakorlatokkal a tanulók használják a test súlyát és a gravitációt,
kapcsolatuk a talajjal dinamikus és áramló, tudatosan használják a test nagy ízületeinek (váll, térd,
csípő) és a gerincnek a mozgás lehetőségeit.
–

a gerinc izolált mozgásai

–

légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva

–

fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő-, térd-, bokaízületek) izolált
mozgásainak egymás után kötése

–

mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig

2. Az ülésben végzett gyakorlatokkal a tanulók kifinomultan használják a test központot és annak
erejét, valamint a gördülés, folyamatosság, kitartás, visszarugózás, ellentétesség alapelveket.
Mozgásaikat a gravitáció érzete vezeti. Alkalmazzák a végtagok izolációit összekötésekben és
gerincmozgásokkal koordináltan.
–

fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő-, térd-, bokaízületek) izolált
mozgásainak egymás után kötése

–

a különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő
mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) - előre, oldal irányban, spirális
helyzetekbe,

–

törzszuhanások előre, oldalirányokba

3. A talajon végzett haladó gyakorlatokkal a tanulók továbbfejlesztik a karok súlyátvevő szerepét,
a végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználását és a test központ erejét.
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–

gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel

–

ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel

–

kéz- és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások

4. Az álló középgyakorlatokkal a tanulók tudatosan alkalmazzák az alaptartást, a lendítés,
visszarugózás, elnyúlás, kitartás, zuhanás / esés, emelkedés, ellentétesség alapelveket és fejlődik
törzs-kar-láb koordinációjuk. Használják az egyszerű lendületeket megfelelő energiakifejtéssel.
Tudatosan alkalmazzák a lábfő, boka, térd és csípőízületek használati módjait.
–

kar, törzs és láb alappozícióik és rotációs gyakorlatok

–

kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyinek alapján (ujjak, kézfej mozgása),

–

a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és
visszagördítve

–

törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban

–

plié és relevé használata,

–

egyszerű tendu gyakorlatok, kar- és törzsmozgásokkal koordináltan,

–

láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve

–

támadások.

5. A diagonális-haladó gyakorlatokkal a tanulók elmélyítik a folyamatos előre haladást előidéző
mozgások mechanizmusát, használja a testközpont folyamatos mozgásának törvényszerűségeit,
megtapasztalja a térben haladó mozgások dinamikai lehetőségeit.
–

siklás minden irányban (előre, oldalra, hátra), kar- és törzsmozgásokkal koordinálva,
fordulattal

–

siklás tempóváltással

–

kis ugrások előrehaladással
o láblengetések előrehaladással
o egyik lábról a másikra történő átugrások

6. Az etűdökkel, rövid koreográfiákkal a tanulók megtapasztalják a Limón stílus nyelvezetét,
elsajátítják kifejezés módjának minőségeit, és a többi modern tánc technikáktól eltérő
dinamikáját, ritmikáját és építkezését.
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–

egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel

–

etűdök álló helyzetben térbeli elmozdulás nélkül és haladással

–

rövid koreográfia dinamikai váltásokkal

Megjegyzések: A megismert gyakorlatokat lehet nehezebb zenei beosztásban gyakoroltatni. A
gyakorlaton belül lehet lassabb, illetve gyorsabb a tempóban gyakorolni. Használjunk változatos
dinamikájú, ritmikájú zenéket. (nehezebb, kortárs zenék).
A számonkérés formája
A tanulók 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. A bizottság a szaktanárokból áll.
Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete

–

a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága és harmonikus, koordinált bemutatása

–

a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód képessége

–

a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezési képessége

KONTAKT TECHNIKA
Továbbképző 7-8. évfolyam
A kontakt technika célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma technikai
elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását. Célja az egyéni
mozgás szótár bővítése, az improvizációs készség, az érintés nélkül és érintésen keresztül történő
kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, valamint a belső
mozgások érzékelésének fejlesztése.

Szakirányú feladatok, követelmények:
Kontakt technika:
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A tanuló ismerje:
–

a táncforma alap technikai elemeit,

–

az érintés különböző minőségeit,

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.

Fejlessze a tanuló:
–

figyelem-fenntartásának képességét,

–

test ismeretét

–

mozgás szótárát,

–

gömbszerű térérzékelését,

–

improvizációs készségét,

–

verbális és non verbális kommunikációját,

–

kreativitását.

Tananyag
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.
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1. Az egyéni mozgásfelfedező feladatok elősegítik a tanuló saját mozgás szótárának
megismerését és bővítését.
–

különböző testrészek indításával mozgások

–

test központ, mint motor felfedezése

–

a perifériáról indított mozgások (kézfej, lábfej, fejtető, farok csont)

–

a gerinc mozgásaink megismerése

–

alacsony, közép és magas szinteken mozgások

–

tér, idő, dinamikai játékok

2. A testtudatossági munka megismerteti a tanulót az elengedés és feszítés állapotaival, a
különböző izomtónus használataival, az aktív / passzív szerepekkel, és képessé teszi a tanulót,
hogy figyelmét belső történéseire irányítsa.
Érintés és partnergrafikák
–

információ adása és vétele érintéssel

–

az érintés minőségei

–

nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére

–

ízületek izolálása végtag mozgatással

–

végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepek

–

légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága

Gyakorlatok képek használatával
–

olvadás

–

gyökerezés / ellebegés

Masszírozás
3. A talajon végzett gyakorlatok segítségével a tanuló információt szerez a gravitáció testre
gyakorolt hatásáról, annak használatáról. Megtapasztalja saját súlyát és megtanulja annak
használatát. A gyakorlatok képessé teszik a tanulót a puha izomtónusú és a gördülékeny talajra
érkezésre.
Gurulások
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–

különböző testrészek indításával – medence, kézfej, lábfej, fej

–

spirál

–

banán

–

vállon át (előre/hátra)

–

központ támasszal, végtag támasszal

Tolások, kúszások, mászások, gördülés
Támaszok
Fekvésben végrehajtott partner munkák

4. A partnermunka fejleszti a tanuló érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs
készségét. Lehetőséget ad a saját test megtapasztalására a társ viszonylatában.
–

Súlyérzékelési feladatok talajon

–

Egyszerű figyelem irányító gyakorlatok

–

Vezető / követő szerep feladatok

–

Impulzusadással improvizációba vezetés

5. A táncforma alap technikai elemeinek elsajátításával a tanuló képes lesz duett és trió
improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő használatára.
–

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 láb támaszok

44

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 támasz helyzetekbe)
Párban –medence és váll támasszal, 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

6. A vezetett és szabad improvizációk folyamán a tanuló megtapasztalja az érzékelés, észlelés
és a figyelem által irányított mozgásokat, megtanul választani és dönteni az adott pillanatnak
megfelelően.
–

Egyéni, páros improvizációk

–

Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk

–

Fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel

–

Strukturált improvizáció
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7. Az érzékeléses feladatokkal a tanuló megtapasztalja érzékszerveinek differenciált használatát
és a figyelemének belső irányítását.
–

Csukott szemes bizalmi feladatok (vezető / követő szerepek)

–

Periférikus látás megfigyelése

–

Tapintás

–

Hallás

–

Nyomásérzékelés

8. Csoportos játékokkal felszabadul a tanulók kapcsolatteremtése, oldódik mozgásuk és
megtapasztalják a figyelem megosztását és a váratlanra való készenléti állapotot.
–

Térjátékok

–

Dinamikai játékok

–

Figyelem vezetéses játékok

–

Labdával

–

Tapssal

9. A visszajelzés és verbalitás lehetőséget ad a tanulónak, hogy szavakban fejezze ki átélt
fizikális élményét. A verbális megosztás elengedhetetlen részét képezi a kontakt improvizáció
oktatásnak.
–

Történhet egy adott faladat vagy improvizáció után

–

Az óra végén

–

Párban

–

Csoportban

–

A tanár vezetésével vagy a nélkül

A magasabb évfolyamra lépés feltételei:
–

a tananyag alapszintű ismerete

–

gördülékeny földhasználat

–

a technikai elemek tánc közbeni előhívása
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–

alapszintű test tudatosság

–

az érintés adásának és befogadásának képessége

–

a figyelem tartós fenntartásának képessége

–

a döntések meghozatalának képessége
2. év – Továbbképző 8. évfolyam

A kontakt technika célja, hogy a tanulók képesek legyenek megfigyelni a test reflexeinek
működését, miközben partnerüket és a földet testük bármely részével érintik. Célja az egyéni
mozgás-szótár és a technikai alapelemek további bővítése, az improvizációs készség, az érintés
nélkül és érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási
képességének, a belső mozgások érzékelésének fejlesztése, valamint a kreatív kompozíciós
készség fejlesztése.
Szakirányú feladatok, követelmények:
A tanuló ismerje:
–

a táncforma technikai elemeit,

–

az érintés mélységeit és azok információ tartalmát,

–

a tér gömbszerű használatát,

–

a döntéshozáshoz szükséges fizikális készenléti állapotot.

Legyen képes:
–

saját és társ testsúlyának használatára,

–

puha izomtónussal a földhasználatra,

–

a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására,

–

az érintésen keresztül kommunikálni,

–

engedni a táncot történni,

–

kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket.

Fejlessze a tanuló:
–

figyelem fenntartásának képességét,

–

testismeretét,
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–

mozgás szótárát,

–

döntéshozatali képességét,

–

improvizációs készségét,

–

verbális és non verbális kommunikációját,

–

kreativitását.
Tananyag

A tanulók a már megszerzett információk alkalmazásával képesek lesznek testük tudatosabb
használatára, az improvizációkban mozgásaik, reflexeik és döntéseik megfigyelésére. A technikai
elemek további gyakorlásával az „izom emlékezetük” finomodik és mélyül, így képesek lesznek a
kontakt készenléti állapotának megtapasztalására és a rizikó vállalásra duett és csoportos
improvizációk közben.
1. Az egyéni mozgásfelfedező feladatok tovább bővítik a tanuló saját mozgás szótárát és
megismertetik új térbeli, és időbeli lehetőségekkel.
–

különböző testrészek indításával mozgások

–

belső és külső tereket felfedező táncok

–

test központ, mint motor használata

–

a perifériáról indított mozgások (kézfej, lábfej, fejtető, farokcsont)

–

a test központ és a periféria kapcsolata

–

a gerinc mozgásainak felfedezése kéz támasz helyzetekben

–

átjárhatóság az alacsony, közép és magas szinteken történő mozgások között

–

tér-, idő-, dinamikai játékok
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2. A testtudatossági munka elmélyíti a tanuló elengedés /engedés érzetét, továbbviszi,
differenciálja és finomítja az izomtónus használatát, és képessé teszi a tanulót teste működésének
mélyebb megértésére és figyelmének hosszabb időn át való fenntartására.
Az érintés
–

az előző év anyagának ismétlése

–

az érintés mélységei

–

végtagok súlyérzékelése – passzív szerepből aktívvá válás

–

a légző mozgás szabadsága partnerrel

–

ízületek szabad mozgásai végtag-mozgatással, nyugalmi helyzetből a testre vonatkozó képekkel

Gyakorlatok képek használatával
–

fejfonál

–

hálók

–

természeti képek

Autentikus mozgás (partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának)
Masszírozás
3. A talajon végzett gyakorlatok segítségével a tanuló folyamatosan információt szerez a
gravitáció testre gyakorolt hatásáról, annak használatáról. Biztonságosan lesz képes saját súlyát
használni súlyadás, -átvétel során. A gyakorlatok képessé teszik a tanulót magasabb helyekről
(lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezésre.

Gurulások
–

Ismétlések: különböző testrészek indításával, spirál, banán

–

vállon átfordulások térdelésbe, fekvésbe

–

központ támasszal, végtag támasszal

–

kettős spirál

Tolások, kúszások, mászások, gördülés
–

ismétlések és a mozgások kombinálása, improvizációba vezetése

Támaszok
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–

gyors és dinamikus átmenetek

4. A partnermunka fejleszti a tanuló érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs
készségét. Lehetőséget ad a saját test megtapasztalására a társ viszonylatában.
–

Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben

–

Összetett figyelem irányító gyakorlatok

–

Vezető / követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása

–

Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás

5. A táncforma technikai elemeinek magasabb szintű elsajátításával a tanuló képes lesz duett,
trió és csoportos improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés, a dezorientáció
használatára.
–

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
–

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
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Csoportban
Eltérő dinamikai végrehajtások
–

Húzások

Párban fekvő-, közép- és álló-helyzetekben, haladás közben
Eltérő dinamikai végrehajtások
–

A kontakt gördülő pontja

Egyénileg talajon,
Párban állásban az egész testfelület használatával
Szint váltásokkal
–

Emelések

Test központra,
Felgurítások
Statikus és dinamikus helyzetekben
Dőlésből hátra vételek támaszba érkezéssel
–

Ugrások/ elkapások

Egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló- és támasz helyzetekbe, gurulásba)
Párban – előre, oldalra, hátra ugrások - medence támasszal, központra érkezéssel
Statikus és dinamikus helyzetekben
–

Ellensúlyozás

Párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus helyzetben forgással
–

Fejjel lefele történő dezorientáló gyakorlatok

Egyénileg - kéztámaszok, kézállások – azokból gurulások
Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át
–

Bizalmi feladatok

Csukott szemes feladatok
Vezető /követő szerep feladatok
6. A vezetett és szabad improvizációk folyamán a tanuló megtapasztalja az érzékelés és a
figyelem által irányított mozgásokat, megtanul választani és dönteni az adott pillanatnak
megfelelően. A tanuló engedi, hogy a tánc maga legyen a tanító!
–

Egyéni, páros és csoportos improvizációk

–

Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk

–

Strukturált improvizáció
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–

Improvizáció képekkel

7. Az érzékeléses feladatok képessé teszik a tanulót érzékszerveinek differenciált használatára
és a figyelem belső irányítására.
–

Csukott szemes bizalmi feladatok (vezető / követő szerepek)

–

Periférikus látás használata

–

A látás, nézés mozgásirányító szerepe

–

Tapintás

–

Hallás

–

Nyomásérzékelés

–

Energia, erő, inercia

8. Csoportos játékokkal felszabadul a tanulók kapcsolatteremtése, oldódik mozgásuk és
megtapasztalják a figyelem megosztását és a váratlanra való készenléti állapotot.
–

Térjátékok

–

Dinamikai játékok

–

Páros és csoportos szerepjátékok

–

Labdával figyelem vezetéses játékok

9. A visszajelzés és verbalitás használata képessé teszi a tanulót, hogy szavakban fejezze ki
tapasztalását véleményformálás nélkül. A verbális megosztás szükségszerű részét képezi a kontakt
improvizáció oktatásnak.
–

Történhet egy adott faladat vagy improvizáció után

–

Az óra végén

–

Párban

–

Csoportban

–

A tanár vezetésével vagy a nélkül

Megjegyzés: a kontakt technika oktatása nagyon függ a tanár személyiségétől. Az órák

52

folyamatát befolyásolják, sőt, meg is változtathatják a tanulók órán mutatott feladatmegoldásai.
Az óra közben a tanár folyamatosan visszajelzést kap arról, hogy az általa megtervezett gyakorlat
mennyire működik. A tanulók megoldásaiból egészen új feladatok bontakozhatnak ki, amelyek
eltérhetnek a tanár által tervezett feladatoktól. A szabadság, ami ezt a táncformát leginkább
jellemzi, egyben az óravezetéstől is rugalmasságot követel.

A számonkérés formája

A tanulók minden évfolyamon 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. A bizottság a szaktanárokból áll.
Az értékelés szempontjai- minimumkövetelmények:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete

–

gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat

–

a tánc engedésének képessége

–

a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való hajlam

–

harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival

–

a kreativitás, az improvizáció tudatos használata
MODERN JAZZTECHNIKA
(Matt Mattox-technika alapján)
Jazz tánc
Továbbképző 2 év
9-10. évfolyam

Ebben az évben az előző évek – alapfok 2-6. évfolyamain tanult jazz-technika tantárgy
folytatása, a technikai tudás elmélyítése a tantárgy célja. A tanult mozgásanyag egyre mélyülő,
minőségi elsajátítása a cél. Nagymennyiségű anyagot sajátítottak el az elmúlt években az
alapképzés négy évfolyamán.
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A továbbképző célja, hogy ezt a tudást folyamatosan bővítse és ráépítse a már meglévő tudásra.
Egyre magabiztosabbá tegye a növendékeket, azáltal hogy egyre jobban megértik és megérzik az
összefüggéseket, a stílusbeli sajátosságokat.
Tananyag
9. évfolyam
(heti 1x90 perc)
1. Bázisgyakorlatok:
–

paralelle – en dehors pozícióváltások,

–

fentről lefelé haladva történő gerincoszlop és térdízület bemelegítését szolgáló gyakorlat,

–

relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból,

–

boka, térd és csípő ízületek bemelegítése,

–

demi plié, grand plié,

–

kontrakciós gyakorlatok és release,

–

battement jeté gyakorlat

–

nyújtó gyakorlat,

–

fej izoláció,

–

rond de jambe par terre,

–

váll izoláció gyakorlat,

–

frappé,

–

csípőizoláció,

–

mellkas izolációadagio.

2. Középgyakorlatok:
–

rond de jambe par terre – haladva,

–

tour gyakorlatok,

–

chaine gyakorlat,

–

előző három gyakorlat kombinációi,

–

developpék minden irányban.

3. Kis allegrók:
–

sauték két lábon,

–

egylábas sauték váltott lábakkal,

–

paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi.
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4. Diagonálban haladó gyakorlatok:
–

a már elsajátított középgyakorlatok kombinálása földhasználattal,

–

rövid tánckombinációk.

5. Levezető gyakorlatok:
–

nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok.
10. évfolyam
(heti 1x90 perc)

1. Bázisgyakorlatok:
Ugyanaz, ami az előző évfolyamon.
2. Középgyakorlatok:
–

rond de jambe par terre – haladva,

–

különböző tourkombinációk,

–

chaine gyakorlat grand tourokkal kombinálva,

–

haladás, testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok,

–

paralelle pozícióban – haladva – developpék minden irányba,

3. Kis allegrók:
–

sauték két lábon,

–

egylábas sauték váltott lábakkal,

–

assemblék és sissonne formák kombinációi,

4. Diagonálban haladó gyakorlatok:
–

a középgyakorlat kombinálása földhasználattal és nagy ugrásokkal,

–

rövid tánckombináció.

5. Levezető gyakorlatok:
–

Nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok.

A számonkérés formái
A tanulók minden évfolyamon 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.

55

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények:
–

az adott évfolyam tananyagának ismerete,

–

a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága,

–

harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,

–

a zene és a tánc összhangjának megteremtése.
Improvizáció
Továbbképző 7-10. évfolyam

Az Improvizáció tantárgy tananyaga az improvizációs eszköztárat, feladattárát tartalmazza. Az
egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen.
A tananyag kidolgozása heti 1X90 (2X45) perces órára történik.
Forma és tér

Forma (a testrészek viszonyai, mozgása)
statikus pozíciók
–

egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nem csak
végtagokkal) létrehozott „szobrok”

–

két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok) síkban és
térben

–

párhuzamosság-keresztezés,

szimmetria-aszimmetria,

függőleges

síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata

Feladatok
–

improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait

–

improvizáció megállítása úgy, hogy „értelmes” kompozíció jöjjön létre
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szintkülönbségek,

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 két rendszerben váltakozva

–

partnerrel egyszerre vagy ellentétesen

–

két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel

–

három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoztatás

–

a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes jel, vagy a partner
karakterváltása

Tér (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 irányában),
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
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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 előre haladás, 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, ugrás, gurulás...). A
nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását.

Idő

–

mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső méretek

–

kitöltött és üres idő: mozgás és szünet

–

relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű,
gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások

–

egyenletes, egyenetlen 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, trófea, kis forma, nagy forma)

–

ritmusalkotás, ritmuskövetés, harmonizálás, kontraszt és különbözés

–

testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai
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Feladatok
–

mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint

–

stopp-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 kétfokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat megkülönböztetése

Dinamika
A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van:
vezetett
–

mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el 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, illetve 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
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semleges mozgásanyagra.
–

partner mozgása közben dinamikájának utánzása

–

dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, később az egyik
összetevő megváltoztatása. Pl.: vezetett mozgáshoz könnyű a folyamatosságot társítani,
nehezebb, pl. a szaggatottságot.

A táncos pszichofiziológiai (testi-lelki) állapota

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
átélhetőek.
Feladatok
–

autogén tréningből kiinduló relaxáció

–

passzív mozgások átélése

–

önmegfigyelés tánchelyzetekben

–

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

Az improvizáció alapelemei: téma és variáció

Téma (zenei értelemben)
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 összetevő testrészmozgások,

az „értelmes” egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal:
–

szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd,
kórus

–

súlyhelyzetek, „suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont és
gravitáció, illetve 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

–

motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból

–

spontán játékszabályok felismerése, megtartása

Megjegyzések: a tanár ne mozgásanyagot, mozgásstílust, modort tanítson, hanem kapcsolatteremtő
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eljárásokat, amelyeket a tanuló a saját mozgásvilágával tölt fel.
Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen, ettől lesznek a megismert eljárások
életszerűek, 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
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 improvizációs és kompozíció tudatos használata

KOMPOZÍCIÓ
Továbbképző 9-10. évfolyam
A tananyag egy része azonos az Improvizáció tantárgy anyagával, a különbség a feladatokban és
azok megoldásában van.
A tananyag kidolgozása heti 1X90 (2X45) perces órára történik.
A tánckompozíció közege
–

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 táncosok megjelenése – ruha, cipő, haj, festés

–

időtartam

62

–

mozgásanyag

–

kompozíciós elvek, eljárások

–

szüzsé, koncepció – az inspirációs bázis, a kívánt hatás

Feladatok
megadott feladatok, pl. az alábbi szempontok szerint:
–

a zene

–

különös 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

A tánckompozíció alapelemei: téma és variáció
Téma
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 összetevő testrész mozgások,

az „értelmes” egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal:
–

szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd,
kórus

–

súlyhelyzetek, „suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont és
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gravitáció, illetve 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...)

–

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, lényegrelátásra
nevelő gyakorlat)

–

„krokizás”, 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készítése, 1. a kiindulópont, 2. az
odavezető út és 3. a véghelyzet pontos megjelölésével)

–

mozgásterv rajzolása, majd végrehajtása: a tér nevezetes pontjainak jelölése (ajtó,
zongora...), a táncos pozíciója (irány, magasságszint...), a haladás mikéntje (futás, ugrás,
gurulás...). A nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását.

–

rajz közérthető pálcika emberekkel (2-3, később 4-8 mozgásfázis rögzítése), a rajz alapján
mozognak a táncosok

Forma és tér
Forma
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(a testrészek viszonyai, mozgása)
statikus pozíciók:
–

egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elforgatott testrészekkel (nemcsak
végtagokkal) létrehozott „szobrok”

–

két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok) síkban, térben

–

párhuzamosság-keresztezés,

szimmetria-aszimmetria,

függőleges

szintkülönbségek,

síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata
Feladatok
–

élő 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

Tér
(a test és a környezet)
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Szubjektív tér
(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva)
–

haladás – előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányában),
rézsút, kombinációkban

–

elfordulások a test tengelyei körül – a tengely a testen belül (pl. tourok), tengely a testen
kívül (pl. chainé), vízszintes tengely (forgások), függőleges tengely

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 lehetőségek 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
külső alakja (pl. arccal egymás felé forduló tagokból álló, a nézők felé nyitott félkört
formáló csoport nagy körívben mozog a színpadon)
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4. Idő
–

mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső méretek

–

kitöltött és üres idő: mozgás és szünet

–

relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű,
gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások

–

egyenletes, egyenetlen 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, trófea, kis forma, nagy forma)

–

ritmusalkotás, ritmuskövetés, harmonizálás, kontraszt és különbözés

–

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

Dinamika

A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van:
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–

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, 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

- A táncos pszichológiai (testi-lelki) állapota
–

a tér-idő-dinamika rendszerben egyértelmű pontossággal végrehajtott mozgás is
megváltozik, ha azt a táncos más belső állapotban mutatja be, illetve másik táncos
táncolja ugyanazt a motívumot

–

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 arányban rejlik:

improvizáció:

kompozíció:
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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 ívű szerkezetekhez előnyös

kis számú hatáselem variálható

összművészeti 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

–

a kreativitás, improvizációs készség, koreográfusi készség kibontása
Tánctörténet
Továbbképző 7-8. évfolyam
Anyagát ld. a Társastánc tanszaknál.
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Társastánc tanszak

A tanszak tantárgyainak szakirányú feladatai, követelményei, az előírt tananyag
A táncágak közül – akárcsak egész Európában - Magyarországon is a társastánc oktatásának
vannak a legrégebbi hagyományai.
A társastánc nagy utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig,
Ezt az értéket meg kell védenünk. Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék a társastánc
kialakulásának előzményeit, a nemzeti, európai és az egyetemes kulturális örökséget.
Kiemelt

feladat

a

társastánc

iránt

érdeklődő

és

fogékony

tanulók

képességeinek,

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának szakirányú fejlesztése.
A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és
improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai
képességeit, készségeit, gazdagítja önkifejezési formáit.
A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás
megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén.
A kompetencia alapú tanterv olyan területekre hívja fel a 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, mely igen nagy közösségformáló hatással bír.
A tanuló a tánctanulás során megismerkedik a kor szokásaival, a táncos alkalmakkor való
viselkedés szabályaival, az általánosan elfogadott magatartási normákkal. Az udvariasság, az
ízléses megjelenés, alkalmazkodó készség, kombinációs készség mellett kialakul a tanulóban az
esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének igénye, az emberi jogok tiszteletben tartása.
A társastánc tanszak célja tehát, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél
teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását.
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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,

-

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,
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-

mozgáskoordinációját,

-

alkalmazkodóképességét,

-

személyiségét.

A helyi tantervben szereplő kötelező tárgyak:
1. gyermektánc
2. társastánc
3. klasszikus balett
4. viselkedéskultúra
5. történelmi társastánc
6. tánctörténet (tartalma ugyanaz, mint a modern tánc tanszakon)
GYERMEKTÁNC
1. év - Előképző első évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A társastáncot megalapozó tudásra tegyen szert a tanuló.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

a ritmikai gyakorlatokat

-

a gimnasztikai gyakorlatokat

-

a játékos táncokat, gyermektáncokat

-

a zene és a mozgás kapcsolatát

Fejlessze a tanuló:
-

ritmusérzékét

-

fizikai állóképességét

-

tánctechnikáját
Tananyag

Tánctechnika
Egyszerű mozgások
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Tartáshelyzetek
Egyensúly-, ritmus- és térérzékelés
Térformák tudatos használata: jobbra fordulat (1/8, ¼, ½, 1/1)
balra fordulat (1/8, ¼, ½, 1/1)
Alaplépések és táncok
2/4-es, ¾-es és 4/4-es társastáncok alapjául szolgáló gyermektáncok a csoport életkorának
megfelelően:
–

Táncolj kismadár

–

Kerek a káposzta

–

Kiskacsa fürdik

–

Petronella

–

Hacke-spitze

–

Olálá

–

Country-tánc

–

Letkiss

–

Disco séta

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
- a játékos táncokat, gyermektáncokat
- a különböző ütemű zenéket
Legyen képes a tanuló:
- a zene és mozgás kapcsolatára
- a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására
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2. év - Előképző második évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A tanulót megtanítani az alapfokú mozgásra, a terek ismeretére és a ritmus
érzékelésére.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait

-

a ritmikai gyakorlatokat

-

a dinamikai gyakorlatokat

Fejlessze a tanuló:
-

ritmusérzékét

-

fizikai állóképességét

-

tánctechnikáját

Tananyag
Tánctechnika
A társastánc alapfogalmai
A társastánc alapmozdulatai
Ritmusgyakorlatok (ütemgyakorlatok, ütemfajták, ütemfelismerés, ütemszünet)
Dinamikai gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, döntések, dőlések, fordítások forgások,
körzések)
Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok
–

Man-mixer

–

Stomop

–

disco cha-cha

–

csárdás, rock and roll kezdő anyag, polka motívumok elsajátítása
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
- a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait
- a gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat
Legyen képes a tanuló:
- a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére
- a partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni
Követelmények az előképző elvégzése után
Gyermektánc:
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.
TÁRSASTÁNC
1. év - Alapfok első évfolyam

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.
Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: Az általános intelligenciához szükséges ismeretek elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a tánctartást
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–

a vezetést és követést

–

a közlekedést a táncparketten

–

a világtáncok kezdő, haladó figuráit

Fejlessze a tanuló:
–

ritmusérzékét

–

technikai tudását

Tananyag
Alaplépések

és

táncok

(Angolkeringő,

Foxtrott,

Blues,

Bécsi

keringő,

Tangó,

Rumba, Cha-cha-cha, Samba, Jive, Paso doble, Slow fox és a polka motívumai)
A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai
Tánctechnika
Izolált testrészgyakorlatok (fej, váll, mellkas, medence, törsz, kéz, lábfő)
Ritmikai gyakorlatok (ritmusgyakorlatok: ritmusjárás, taps, táncmotívum ritmusképlete tapsra,
járásra)
Tempógyakorlatok (visszhang, accelerando-ritardando)
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

a világtáncok kezdő, haladó figuráit

-

a kor szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit

Legyen képes a tanuló:
-

táncos alkalmakkor a tanultak alkalmazására

-

a világtáncok alapjainak kombinálására
2. év - Alapfok második évfolyam

76

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

az angolkeringő, tangó, quickstep, cha-cha-cha, rumba és jive új figuráit

-

a táncirányokat

-

a standard és latin táncokra jellemző lábpozíciókat (foot position) és a megfelelő lábmunkát (foot work)

Fejlessze a tanuló:
-

a tanulók technikai tudását

-

koncentrálóképességét

-

tér- és formaérzékét
Tananyag

Alaplépések és táncok
Angol keringő: jobbra fordulat (Natural Turn), balra fordulat (Reverse Turn), átmeneti lépések
(Closed Change)
Quickstep: negyed fordulatok (Quartel Turns)
Cha-Cha-Cha: alaplépés, nő szólófordulat (Basic Movement) New York, Hand to Hand
Jive: alaplépés, a nő jobbra fordulat (Fallaway Rock), balra fordulat, váll-váll mellett
Tangó: Séta ( Walk on Left Foot, Right Foot), lánc ( Progressive Link ), zárt promenád ( Closed
Promenade ).
Rumba: Alaplépés, nő szólófordulat (Basic Movement), Hand to Hand, Fan Alamana, Spot
Turns.
Angol keringő formáció.
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–

az előző évben tanult slow fox és a polkával kapcsolatos ismeretek bővítése

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

a tanult társastáncok új figuráit

-

a tanult standard és latin táncok technikai jellemzőit

A tanuló legyen képes:
-

a tanult társastáncok egyéni és páros előadására a táncokra jellemző stílusban
3. év - Alapfok harmadik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

az angolkeringő, tangó, quickstep, cha-cha-cha, rumba és jive új figuráit

-

a latin táncokban használt akciókat (action, used)

-

a standard táncokban alkalmazott forgásmennyiséget (amount of turn)

Fejlessze a tanuló:
-

technikai tudását

-

stílusérzékét

-

előadói készségét
Tananyag

Alaplépések és táncok
Angol keringő: jobbra körzés ( Natural Spin Turn ), Whisk „a”- forma, sasszé promenádból
( The Chasse from PP), külső váltás ( Outside Change )
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Qickstep: Progresszív sasszé ( Progressive Chasse ), keresztsasszé ( Cross Chasse), keresztlépés
előre ( Forward Lock )
.
Tangó: Az előző évben tanult anyag.
Cha-Cha-Cha: Fan, Alamana, Spot Turns
Rumba: Az előző évben tanult anyag.
Jive: Helycsere jobbról - balra (Change of Places Right to Left), helycsere balról – jobbra (Change of Places Left to Right), kézcsere ( Change of Hands behind back ), Link rock and Link.
Samba: alaplépés (Basic Movement – Natural, Reverse and Alternative), Samba Walks in PP,
Whisk, nő szóló fordulat (Whisk to R. and L. Solo Spot Volta).
Bécsi keringő: jobbra fordulat (Natural Turn ), előre haladó alap (Forward Changes).
A Samba alaplépései
A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát

-

az alapfok 3. évfolyamon tanult társastáncok alaplépéseit és az új elemeket

-

a használt akciókat

-

a forgásmennyiséget

A tanuló legyen képes:

-

az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására a táncokra jellemző stílusban

-

a használt akciók és a forgásmennyiség alkalmazására
4. év - Alapfok negyedik évfolyam
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Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard táncok és a latin-amerikai táncok középhaladó motívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

az angolkeringő, tangó és a quickstep új lépéseit

-

a bécsi keringő alaplépését

-

a cha-cha-cha, rumba, jive új lépéseit

-

a testfordulatokkal (body turn) és az emelkedés-süllyedéssel (rise and fall)

Fejlessze a tanuló:
-

fizikai állóképességét

-

koncentrálóképességét

-

előadói készségét
Tananyag

Alaplépések és táncok
Bécsi keringő: az előző évben tanult anyag.
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
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Jive: American Spin, Stop and Go
Samba: az előző évben tanult anyag.
Bécsi keringő formáció.

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát

-

a tanult társastáncok új figuráit és az alapfok 4. évfolyamon tanult új táncok alaplépéseit

-

az egyes figurákban alkalmazott testfordulatokat, az emelkedést és a süllyedést

A tanuló legyen képes:
- az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására a táncokra jellemző
stílusban
- a testfordulatok tudatos használatára az egyes lépésekben, valamint az emelkedés és
süllyedés megfelelő alkalmazására

5. év - Alapfok ötödik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard és latin-amerikai táncok középhaladó motívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

az angolkeringő, tango, bécsi keringő, quickstep új lépéseit

-

slow-fox alaplépéseit

-

a cha-cha-cha, samba, rumba, jive új lépéseit

-

a paso doble alaplépéseit

-

az ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (SWAY) fogalmát
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Fejlessze a tanuló:
-

tér- és formaérzékét

-

stílusérzékét

-

előadói készségét

-

harmonikus mozgását
Tananyag

Alaplépések és táncok
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).
Slow fox: négyeslépés (Feather Step), hármaslépés (Three Step).
Rumba: Rope Spinning, Aida, Hip Rocks.
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.
Jive: The Whip, Fallaway Throwaway.
Paso doble: Basic Movement, Appel Sur Place, Deplacement (To Include thee Attach ) promenad, promenad jobbra és balra fordulattal ( Promenade Link), válás (Seperation) .
Szabadon választott formáció.
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–

Az ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (SWAY) fogalma

A standard táncok alaplépéseinek ismerete, színpadi koreográfia készítésének technikái

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát

-

az alapfok 5. évfolyamon tanult új társastáncok alapfiguráit

-

a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségeit

-

az ellentétes testmozdulat (CBM) és a testhajlás (SWAY) fogalmát

A tanuló legyen képes:
-

az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására

-

alkalmazni a mozgás alapelemeit

-

a tanulási módszerek közül alkalmazni a számára legeredményesebbet

-

a tanult fogalmak megértésére és értelmezésére
6. év - Alapfok hatodik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard és latin-amerikai táncok középhaladó motívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

a standard és latin táncok új motívumait

-

az alaplépések variációit, kombinációit

-

a mozgás fizikai, fiziológiai elemeit

-

a művészeti alapvizsga figura anyagát

Fejlessze a tanuló:
-

fizikai állóképességét

-

tánc iránti szeretetét
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-

koncentráló képességét

-

nyelvi kommunikációs képességét

-

önálló véleményalkotását
Tananyag

Alaplépések és táncok
Angol keringő: Corte, Double Reverse Spin, The Back Whisk
Tangó: Progressive Side Step, Prosressive Side Step Reverse Turn, Open Promenade, Back
Open Promenade, Back Corte, Rock Turn, Rock Back on Riht 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
The Weave.
Samba: Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Travelling Bota Fogos,
Reverse Turn, Corta Jaca.
Cha-Cha-Cha: Natural Top, Natural Opening Out, Movement, Closed Hip Twist, Time Steps.
Rumba: Progressive Walks Forward and Backward, Natural Top, Natural Opening Out Movement, Side Step, Cucarachas.
Paso doble: Chasses to Right and Left (With or Without Elevation), Fallaway Ending to Seperation, The Huit (Cape), Sixteen.
Jive: The Walks
A mozgás fizikai, fiziológiai elemei
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A latin-amerikai táncok és a nemzetközileg elfogadott angol táncstílus alaplépései, alapfogalmai.
Követelmények az alapfok elvégzése után
Az alapfok végére a táncosnak ismerni kell az öt standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő,
Slow fox, Quickstep) és az öt latin-amerikai (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso doble, Jive)
táncból a nemzetközileg elfogadott angol táncstílus alaplépéseit, alapfogalmait.
A tanuló ismerje:
–

az alapfok 6. évfolyamon tanult új motívumokat

–

az alaplépések variációit és kombinációit

–

a művészeti alapvizsga témaköreit és követelményeit

–

a mozgás fizikai és fiziológiai elemeit

A tanuló legyen képes:
a variációk és kombinációk stílusos előadására
–

önálló improvizációra

–

anyanyelvén választékosan kommunikálni, gondolatait kifejezni

–

a toleranciára, véleménynyilvánításra, a többségi vélemény elfogadására, a demokratikus
viselkedési formák elsajátítására

–

a művészeti alapvizsga követelményei alapján összeállított koreográfiák egyéni és
páros eltáncolására
A számonkérés formája a társastánc alapfokú évfolyamain

A tanulók minden évfolyamban a nyilvános év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és 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
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A minimumkövetelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

7. év - Továbbképző 7. évfolyam

A továbbképzőben a táncosok a standard és latin-amerikai táncokból készített nehezebb
koreográfiákkal ismerkednek meg, miközben tovább bővítik ismereteiket. A koreográfiákat
egyénileg, a növendékek felkészültségét és adottságait figyelembe véve ajánlott elkészíteni a tanult
lépésanyagból kiindulva.

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard és latin-amerikai táncok haladó motívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a standard és latin táncok új motívumait

–

az alaplépések variációit, kombinációit

–

a koreográfiakészítés szabályait, a táncszerkesztés elveit

Fejlessze a tanuló:
–

ritmusérzékét

–

technikai tudását

–

tér- és formaérzékét

Tananyag
Alaplépések és táncok
Angol keringő
Open Telemark, The Telemark ( closed Telemark )
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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 Weavw
Natural Telemark
The Top Spin
Hover Feather
Hover Telemark
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Open Telemark, Open Telemark with a teather Ending
Paso doble
Promenades
Grand Circle
Open Telemark
Ecart Fallaway Whisk
La Passe
Reverse Top
Opening Out from Reverse Top
Aida
Spiral
Open Hip Twist
Rumba
Reverse Top
Opening Out from Reverse Top
Spiral

Jive
Whip Throwaway
Windmill
Spanish Arms
Rolling off the Arm
Koreográfiakészítés szabályai
Táncszerkesztési elvek, a tanult alaplépésekből koreográfiák készítése

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát
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-

a továbbképző 7. évfolyamon tanult új motívumokat és az ezekből összeállított variációkat, kombinációkat

-

a koreográfiakészítés szabályait, a táncszerkesztési elveket

A tanuló legyen képes:

-

az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására

-

önállóan készíteni rövid kombinációkat, koreográfiai részleteket
8. év - Továbbképző 8. évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard és latin-amerikai táncok haladó motívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

a standard és latin táncok új motívumait

-

az alaplépések variációit, kombinációit

-

az írásos anyagok szakmai használatát

Fejlessze a tanuló:
-

tér- és formaérzékét

-

stílusérzékét

-

előadói képességét

-

szakmai elméleti tudását

Tananyag
Alaplépések és táncok
Angol keringő
Cross Hesitation
The Wing
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The Zig-Zag
Reverse Pivot
Tangó
Basic reverse Turn
Slow fox
Natural Twist Turn
Open Telemark
Natural Turn to Outside
Swiwel
The Telemark
Quickstep
The Zig-Zag
Cross Swiwel
Fish Tail
Running Right Turn
Change of Direction
Reverse Pivot
Samba
Open Rocks
Back Rocks
Plait
Cha-Cha-Cha
Rope Spinning
Advenced Hip Twist
Rumba
Alternative Basic
Movement
Kiki Walks
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Paso doble
Fallaway Reverse
Syncopedet Separation
Banderillas
The Twists
Jive
Simple Spin
Szakkifejezések, fogalmak, valamint a latin-amerikai táncokkal kapcsolatos versenyszabályok
ismerete.
A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát

-

a továbbképző 8. évfolyamon tanult új motívumokat és az ezekből összeállított kombinációkat

-

a táncok karakterének megfelelő magatartásmódot

-

a szakkönyvek helyes használatát

A tanuló legyen képes:

-

az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására

-

csoportos koreográfia bemutatására

-

a szakkönyvek használatára

-

a szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására
9. év - Továbbképző 9. évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
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A képzés feladata: A standard és latin-amerikai táncok haladó motívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a standard és latin táncok új motívumait

–

az alaplépések variációit, kombinációit

–

az egyéni és csoportos improvizációs szabályait

Fejlessze a tanuló:
–

improvizációs képességét

–

ízlését

–

önálló véleményalkotását

–

szakmai szókincsét
Tananyag

Törzsanyag
Alaplépések és táncok
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
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Curved Feather to Back Father
Fallaway Reverse and Slip Pivot
The Natural Zig-Zag from PP
Natural Hover Telemark
Quickstep
Six Quick Run
The Hover Corte
Ther Rumba Cross
The Tipsy
Running Finish
Samba
Foot Changes
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
Jive
Chicken Walks
Toe Heel swivels
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Improvizációs szabályok ismerete.
Szakszavak, szakkifejezések használata; samba, rumba, cha-cha-cha kombinációk építése.
A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
–

az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát

–

a továbbképző 9. évfolyamon tanult új motívumokat és az ezekből összeállított kombinációkat

–

a szakmai nyelvezetet

A tanuló legyen képes:

–

az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására

–

csoportos koreográfia bemutatására

–

a szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására

–

művészi önkifejezésre
10. év - Továbbképző 10. évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A standard és latin-amerikai táncok haladó motívumainak elsajátítása.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a standard és latin táncok új motívumait

–

az alaplépések variációit, kombinációit

–

a művészeti záróvizsga figura anyagát

Fejlessze a tanuló:
–

kommunikációs képességét a nemzetközi szakmai nyelvhasználatban

–

önálló feladatvállalását

–

művészi előadói készségét
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Tananyag
Törzsanyag
Alaplépések és táncok
Angol keringő
Quick Open reverse
Fallaway Reverse and Slip Pivot
Hover Telemark
Natural Fallaway
Tangó
Fallaway Reverse and Slip Pivot
Slow fox
The Whisk
Double Reverse Spin
Fallaway Whisk
Contra Check
Pivot to Right
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
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Samba
Natural Roll
Volta Movement
Cha-Cha-Cha
Sweetheart
Follow My Leader
Rumba
Three Threes
Advenced Hip Twists
Paso doble
The Chasse Cape
Travelling Spins from
Promenade Posotion
Trawelling Spins from Counter
Promenade Position
Jive
Flicks into Break
A művészi előadásmód fortélyai, táncszínház készítése.
A továbbképző 10. évfolyamában a tanár felkészíti a növendékeket a művészeti záróvizsgán
bemutatásra kerülő standard és latin-amerikai kombinációk és a szabadon választott koreográfia
előadására.

A számonkérés formája a továbbképző évfolyamain
A tanulók minden évfolyamban az év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a
szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik.
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság, szótöbbséggel dönt.
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A minősítésre, az

Az értékelés szempontjai – minimum követelmények:
–

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

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
–

a nemzetközileg elfogadott stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb
motívumait és az alaplépések variációit

–

táncok karakterének megfelelő magatartásmódot

–

a művészeti záróvizsga követelményeiben szereplő táncokat és motívumokat

Legyen képes:

–

a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, a táncok stílusában, a
táncok karakterének megfelelő előadásmódban

–

a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre,

–

a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből készített koreográfia önálló és
csoportos bemutatására

–

a zene és a tánc összhangjának betartására

–

az elsajátított szakszókincs alkalmazására a mindennapi életben

–

a művészeti záróvizsga követelményeiben szereplő táncok és motívumok letáncolására a helyes technika alkalmazásával

KLASSZIKUS BALETT
Klasszikus balett: célja és feladata a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának
fokozása, formaérzékének kibontakoztatása, koordinációs készségének magas szintű fejlesztése,
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mozgáskultúrájának harmonikussá, plasztikussá tétele.
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.

1. év - Alapfok második évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A klasszikus balett táncnyelvének, a tanult lépések szakkifejezéseinek megismerése. Az izomzat tudatos használatára nevelés.
Ismertesse meg a tanulóval:
-

a klasszikus balett alapelemeit

-

a helyes testtartást

-

a rúdfogás technikáját

Fejlessze a tanuló:
- ritmusérzékét
- alapvető koordinációs készségét
- tánc és a zenével való összhangját
Tananyag
Rúdgyakorlatok
1. Pozícióváltás I., II., V.
2. Demi plié I., II., V. pozíciókban
3. Battement tendu I. pozícióban
4. Battement tendu passé par terre
5. Battement tendu.jeté I. pozícióban, előre oldalra és hátra
6. Demi rond en dehors és en dedans
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7. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans
8. Plié soutenu I. pozícióból rúddal szemben
9. Relevé lent 45°-ra rúddal szemben oldalra, hátra és rúdnak háttal előre
10. Sur le cou-de-pied helyzetek: alacsony, rendkívüli, passé
11. Fondu spiccel a földre előre, oldalra, hátra
12. Relevé I., II. pozícióban
13. Hajlás rúddal szemben hátra, oldalra
Középgyakorlat
1. Pozíciók váltása I., II., V. pozícióban
2. Demi plié I., II., pozícióban
3. Battement tendu en face I. pozícióból előre, oldalra és hátra
4. Karpozíciók: előkészítő karhelyzet I., II., III. karpozíció
5. Port de bras: 1/2, és II. port de bras
Járások
–

Járás különböző zenei értékekre ( 1/8,1/4,1/2, stb.)

–

Járás féltalpon

–

Járás tapssal

Futások
–

Futás hátul felkapott lábbal

–

Futás elől felkapott lábbal

–

Futás előre nyújtott lábbal

Szökdelések (ugrások)
–

Szökdelés két lábon zárt lábtartással egyenletes és ritmizált tempóban

–

Szökdelés páros lábbal haladva

–

Szökdelés váltott lábbal haladva (indiánszökdelés)

–

Szökdelés párhuzamos lábbal 164 és 162 fordulattal

Nyújtógyakorlatok (hernyómozgás, béka, ülésben)
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Megjegyzés
A kezdő évfolyam feladata a pontos kartartás és lábpozíciók elsajátítása, a helyes testtartás
elérése, kimunkálása és gyakoroltatása. Gondot kell fordítani az ugrástechnika megalapozása.
A gyakorlatokat rúddal szemben kezdjük el tanítani, lassú tempóban.

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
-

az adott évfolyam tananyagát

-

a megfelelő rúdfogás technikáját

-

a helyes testtartást a gyakorlatok kivitelezése során

Legyen képes a tanuló:
-

testének tudatos használatára.

-

a zenével való összhangra.

-

az elsajátított lépések pontos kivitelezésére.

2. év - Alapfok harmadik évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: Az izomerő, rugalmasság, ritmus-, tér-, forma- és stílusérzék fejlesztése. A
zene és a mozgás összhangjára, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodásra
nevelés.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a klasszikus balett újabb elemeit, amelyek az előző év tananyagára épülnek (v.
pozíciós munkák kezdete)

–

fej és karkíséreteket

Fejlessze a tanuló:
–

önismeretét, képességeiről alkotott helyes képet
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–

önmagával szemben támasztott igényét, eredmények hatékony elérésére

Tananyag
Rúdgyakorlat
1. Grand plié I. II. V. pozíciókban
2. Battement tendu V. pozícióban előre, oldalra, hátra
3. Battement tendu jeté V. pozícióból előre, oldalra, hátra
4. Rond de jambe par terre demi plié-vel
5. Fondu 45°-on előre, oldalra, hátra
6. Átfont sur le cou-de-pied III. pozícióból indítva
7. Frappé spiccel érintve a földet előre, oldalra, hátra
8. Relevé lent 45° fölé előre, oldalra, hátra
9. Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre
10. Relevé V. pozícióban
11. Dőlés előre rúdnak háttal
12. Balance féltalpon I., II., IV., V. pozíciókban állva
13. Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva
Középgyakorlat
l. Battement tendu V. pozícióban
2. Battement tendu passé par terre
3. Battement tendu jeté V. pozícióból előre, oldalra, hátra
3. Demi rond de jambe en dehors és en dedans
4. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans
5. Plié soutenu I., V. pozícióból, előre, oldalra, hátra
6. Relevé I., II. V. pozícióban
7. II. Port de bras
Allegro
l.Temps levé sauté I., II.
2. Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva
3. Galopplépés
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A csoport felkészültségétől függően kiegészítő anyag:
1. Temps levé sauté V. pozícióban
2. Petit échappé V. pozícióban
3. Petit changement de piéd
4. Assamble rúddal szemben állva oldalra
Megjegyzés:
Ebben az évfolyamban új elemeket tanítunk. A már rúddal szemben megtanultakat rúd mellett
gyakoroltatjuk fej- és karkísérettel, így nehezedik a koordináció. A tanult elemekből egyszerű
kombinációkat készítünk. A gyakorlatok tempója még mindig mérsékelt.

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
Ismerje a tanuló:
–

az adott év tananyagát

–

alapvető (soute és echappé) ugrásokat

Legyen képes a tanuló:
–

a lépések koordinált karkíséretére

–

az elsajátított lépések és egyszerű kombinációk pontos kivitelezésére
3. év - Alapfok negyedik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A koordinált, plasztikus mozgás kialakítása. A képességek fokozására, a
kitartó munkára ösztönzés.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a klasszikus balett újabb elemeit, amelyek az előző év tananyagára épülnek

–

(gyakorlatok tempóinak gyorsítása)

–

a klasszikus balett pózait, valamint az arabesqe-eket (kivéve écarté és iv.
apabesque)

Fejlessze a tanuló:
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–

képességét az önálló tudatos munkára

–

tér és formaérzékét

Tananyag
Rúdgyakorlat
1. IV. pozíció megtanítása
3. Battement tendu demi plié-vel
4. Battement tendu jeté demi plié-vel
5. Battement tendu jeté passé par terre
6. Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra
7. Preparáció a rond de jambe par terre-hez
8. Fondu 45 °-on rúd mellett
9. Soutenu 45°-on előre, oldalra, hátra
10. Frappé 35°-on előre, oldalra, hátra
11. Double frappé 35°-on, előre, oldalra, hátra
12. Petits battements sur le cou-de-pied
13. Relevé lent 90°-on előre, oldalra, hátra
14. Developpé 90°-on előre, oldalra, hátra
15. Grand battement jeté előre, oldalra, hátra
16. Hajlások rúd mellett
17. Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en dohors és en dedans
18. Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal
19. Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva
Középgyakorlat
1. Grand plié I., II. V. pozícióban
2. Battement tendu demi plié-vel
3. Battement tendu marché
4. Battement tendu jeté marché
5. Battement tendu jeté demi plié-vel
6. Rond de jambe par terre demi plié-vel
7. Relevé lent 45°-on en face előre, oldalra, hátra
8. Frappé lábujjheggyel érintve a földet előre, oldalra, hátra
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9. Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée előre, hátra, valamint I.,
II.,

III. arabesque-ben

10. Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans
11. Pas de bourré en dehors
12. 3/4 fordulat V. pozícióban
13. V. Port de bras

Allegro
1. Petit echappé egy lábra érkezve
2. Assemblé oldalra
3. Glissade oldalra lábváltással és anélkül
4. Sissonne simple rúddal szemben
5. Changement 1/4 és 1/2 fordulattal
6. Pas chassé előre és oldalra
Megjegyzés
Elsőrendű a battement-ok tendu, jeté, pliés formáinak szabadláb, súlyláb nyújtásának helyes
használata. Fontos feladat a tour-ok előkészítése a fordulatok tanításával rúdnál és középen. Az
előző évek gyakorlatainak tempóját gyorsítjuk.

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
Ismerje a tanuló:
–

az adott évfolyam tananyagát.

–

a klasszikus balett pózokat (kivéve écarté), valamint az arabesqe-eket

Legyen képes a tanuló:
–

a súlyláb, és a szabadláb hajlításának és nyújtásának helyes használata

–

gand és demi pliék, battement-ok dinamikai különbségeinek megvalósítására

–

az elsajátított lépések és egyszerű kombinációk pontos kivitelezésére
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4. év - Alapfok ötödik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: Az élmények és érzések kreatív kifejezésére nevelés a táncon keresztül.
(Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.)
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a klasszikus balett újabb elemeit, amelyek az előző év tananyagára épülnek

–

(egyes gyakorlat féltalpra emelése a súlyláb megerősítésére, pózok használata a
rúdnál.)

–

a forgások technikáját (fejkapás)

Fejlessze a tanuló:
–

fizikai állóképességét

–

igényét a feladatok pontos kivitelezésére

Tananyag
Rúdgyakorlat
1. Demi plié és Grand plié IV. pozícióban
2. Battement double-tendu előre, oldalra, hátra nyújtott lábbal és demi-plié-vel
3. Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra
4. Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással
5. Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans
6. Fondu 45°-on féltalpra emelkedéssel
7. Double fondu 45°-on talpon
8. Demi rond 45°-on talpon en dehors és en dedans
9. Grand ronde 45°-on talpon en dehors és en dedans
10. Grand rond de jambe par terre hajlás nélkül és hajlással
11. Frappé és double frappé féltalpon
12. Rond de jambe en 1' air talpon
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13. Relevé lent pózokban
14. Developpé pózokban
15. Developpé passé, en face és pózból pózba
16. Petits battement sur le cou-de-pied féltalpon
17. Attitude helyzetek
18.Grand battement jeté pózolban
19. Relevé egy lábon
Középgyakorlat
l. Grand plié IV. és V. pozícióban
2. Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal
3. Battement tendu pózokban nagy kartartással
4. Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi-plié-vel előre,
5. Battement tendu jeté pointé
6. Fondu 45 °-on en face
7. Soutenu 45°-on en face
8. Frappé 35°-on en face
9. Double frappé 35°-on en face
11. Relevé lent 45°-on pózokban
12. Relevé lent 90°-on en face
13. Developpé 90°-on en face
14. Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön
15. Temps lié par terre hajlással
16. Pas bourrée en dedans
17. 3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba
18. Pas balancé en face és 1/4 fordulattal
19. IV. Port de bras
Fordulatok, forgások
1. Fordulat a rúdnál V. pozícióban
2. Fordulat középen V. pozícióban
3. Tour sur place
Allegro
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oldalra, hátra

–

Assemblé oldalra ( előre és hátra haladva )

–

Glissade oldalra, váltva és nem váltva

–

Changement ¼ és 1/2 fordulattal

–

Petit jeté oldalra a rúdnál

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
Ismerje a tanuló:
–

az adott évfolyam tananyagát

– a nagypózok használatát rúdnál, elsősorban a battement-oknál
Legyen képes:
–

a lábmagasságok 35 fok, 45 fok, 90 fok pontos megkülönböztetésére a gyakorlatban

–

az en tournant ugrásokra

–

egy tour sur le cou-de-pied bemutatására

–

az elsajátított lépések és egyszerű kombinációk pontos kivitelezésére
5. év – Alapfok hatodik évfolyam

Néhány gyakorlat féltalpon. Demi és grand rond-ok 45 fokon. Ugrások fordulva. Forgások part
erre és diagonálban.
Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: Az aktivitás mértékének, színvonalának növelése. A főtárgyi célok és követelmények elérése a készségek fejlesztésével.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a klasszikus balett újabb elemeit, amelyek az előző év tananyagára épülnek

–

(kis és nagy pózok használata középen.)
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Fejlessze a tanuló:
–

fizikai állóképességét

–

igényét a feladatok pontos kivitelezésére

–

művészi kifejezőkészségét

–

esztétikai érzékét

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Battement double-tendu degagé-val előre, oldalra, hátra

–

Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra

–

Rond de jambe part erre demi plié-vel, en dehors és en dedans

–

Grand rond de jambe part erre 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 par terre

Középgyakorlatok
–

Grand plié IV. pozícióban

–

Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra

–

Battement tendu pózokban, nagy kartartással
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–

Battement tendu jeté marché

–

Fondu 45 fokon en face

–

Soutenu 45 fokon en face

–

Frappé 35 fokon en frace

–

Double frappé 35 fokon en face

–

Petit battement talpon

–

Flick-flack előre, oldalra, hátra

–

Relevé lent 90 fokon a tanult pózokban

–

VI. part de bras

Allegro
–

Petit jeté oldalra

–

Echappé ¼ és 1/ 2 fordulattal

–

Sissone simple elől és hátul felhúzott sur le cou-de-pied-vel rúdnál és középen

–

Sissonne fermé oldalra

–

Gliassade előre és hátra

–

Assemnlé előre és hátra

–

Changement egy fordulattal

Nagyobb és nehezebb ugrásokat, ha azt a főtárgy megkívánja, az évfolyam fizikai állapotának és
balett tudásának figyelembevételével tanítunk.
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

Elsőrendű feladat a tanulók fizikai terhelésének fokozása, figyelembe véve a testi adottságokat és
szellemi képességeiket. Kis és nagypózok használata a gyakorlatokban, az en tournant
gyakorlatok koordinált - váll, csípő, sarok – kivitelezése. Forgások alatt a stabil állóláb és fejkapás
megkövetelése.
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Kiegészítő anyag: balett előadás megtekintése
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
Ismerje a tanuló:
–

az adott év tananyagát

–

a kis és nagy pózok használatát a gyakorlatokban

–

a lépések en tournant formáit

Legyen képes:
–

a diagonál forgások bemutatására

–

az elsajátított lépések és bonyolultabb kombinációk pontos kivitelezésére

Ajánlott irodalom tanulmányozásra: Merényi Zsuzsa: A klasszikus balett módszertana;
Bretus Mária-Zorándi Mária: A klasszikus balett alapjai
A számonkérés formája Klasszikus balett tárgyból
A tanulók 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

A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
VISELKEDÉSKULTÚRA
Alapfok ötödik évfolyam
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Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályainak és a köznapi élet illemtanának ismerete.
A különböző témaköröket tanár által irányított beszélgetés formájában ajánlott feldolgozni. A tanár feladata, hogy segítse növendékét eligazodni a mindennapok gyakorlatában és a táncos alkalmakkor.
Ismertesse meg a tanulóval:
–

a viselkedés általános szabályait

–

viselkedésünk alapjait

Fejlessze a tanuló:
–

önismeretét

–

igényességét

–

aktivitását

Tananyag:
–

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

–

rágógumi

–

Utazás
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–

Telefonálás, levelezés

–

Ajándékozás

–

Nemzeti sajátosságok

Kiegészítő tananyag a csoport életkorától függően: protokoll
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A tanuló ismerje:
–

a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait

–

a köznapi élet illemtanát

Legyen képes:
–

a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységben

–

a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos alkalmakra vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására

Számonkérés formája
A tanulók az alapfok 5. évfolyamában félévkor az órai munka alapján, év végén vizsgateszt
kitöltése során adnak számot tudásukról. A teszt anyagát szaktanár állítja össze, és az elért
eredmény szerint osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel.
Ajánlott irodalom: Görög Ibolya: Protokoll – az életem. Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.
Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákay Edit: Illemteszt
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen
Fábri Anna: A művelt és udvarias ember (kultúrtörténet). Mágus K. 2001
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TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC
Továbbképző 7. évfolyam

A történelmi társastáncok tanítása során nem szigorú kronológia sorrendben ismertetjük meg a
tanulókkal a különböző korok táncait. A táncok technikai nehézségét és stiláris szempontokat
veszünk figyelembe.
Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata: Az egyetemes kulturális örökség megőrzése a historikus táncokon keresztül.
A történelmi társastánc tanítását a XIX. Századi társasági táncok alaplépéseivel, azok stílusának és
magatartásformáinak megismertetésével kezdjük.
Alaplépések és táncok
–

XIX. sz.-i bók

–

Pas marché

–

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
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–

Pas marché etűd

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval
–

a különböző történelmi társastáncok fajtáit,

–

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,

–

stílusérzékét,

–

előadói készségét.

Ösztönözze a tanulót
–

a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,

–

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,
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–

ízlését,

–

állóképességét,

–

mozgáskoordinációját,

–

alkalmazkodóképességét,

–

személyiségét.
A számonkérés formája

A tanulók 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

A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
2. év – Továbbképző 8. évfolyam
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

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval
–

a különböző történelmi társastáncok fajtáit,

–

technikai elemeit,

–

a mozgás kapcsolatát a zenével,

–

a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
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–

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,

–

stílusérzékét,

–

előadói készségét.

Ösztönözze a tanulót
–

a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,

–

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.
A számonkérés formája

A tanulók év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A
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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

A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
3. év – Továbbképző 9. évfolyam
A XIX. 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 Manüett bók

–

Pas menü

–

Menüett tánc

–

Gavotte bók

–

Pas gavotte

–

Pas de zefír

–

Pas pompadur

–

Galambocska

–

Kiskontra tánc

–

Polonaise etűd

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval
–

-a különböző történelmi társastáncok fajtáit,
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–

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,

–

stílusérzékét,

–

előadói készségét.

Ösztönözze a tanulót
–

a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,

–

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.
A számonkérés formája
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A tanulók 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

A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
4. év – Továbbképző 10. évfolyam
Az utolsó év anyagába kerül egy magyar úri, báli tánc a Körmagyar, mert stílusa eltér a gyerekek
által ismert néptánctól, ezért nehezebb elsajátítaniuk.
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

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval
–
–
–
–

-a különböző történelmi társastáncok fajtáit,
technikai elemeit,
a mozgás kapcsolatát a zenével,
a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését.

Alakítsa ki a tanulóban
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–

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,

–

stílusérzékét,

–

előadói készségét.

Ösztönözze a tanulót
–

a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,

–

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.
A számonkérés formája

A tanulók 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

–

Az elsajátított táncok korhű, stílusos bemutatása

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
A tanuló a továbbképző 10. évfolyamának elvégzésével végleg befejezi tanulmányait ebben az
iskolatípusban.
Ajánlott irodalom:

Kovács Gábor: Reneszánsz táncok
Kovács Gábor: Barokk táncok
Farkas Edit: Történelmi társastánc I. /Alaplépések és etűdök
Farkas Edit: Történelmi társastánc II. /XIX. századi társastáncok
Kaposi Edit: Társastáncok története
KÖZÖS ISMERET
TÁNCTÖRTÉNET
Modern-kortárstánc tanszak
Társastánc tanszak
Néptánc tanszak

A TÁNCTÖRTÉNET FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
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 értő és élvező 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,
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–

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:
–

a nonverbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát,

–

a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti
érzékenységét,

–

vizuális memóriáját,

–

képzelőerejét.

Ösztönözze a diákokat:
–

a rendszeres társasági, és színházi táncesemények látogatására,

–

az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre,

–

a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére.

Tudatosítsa tanulóban:
–

a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a
művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.

TANANYAG
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 – Továbbképző 7. évfolyam
A köznapi és művészi mozgás
Tér – idő – erő kifejezés
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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 kialakulás (udvari balett)
SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA

A tanulók minden évfolyamban 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.
2. év – Továbbképző 8. évfolyam

A színpadi tánc története:
–

romantikus balettek (olasz, dán, francia)

–

klasszikus balettek (oroszok)

Megújulás a XX. században:
–

balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház)

–

modern tánc (amerikai, európai, magyar)

–

folklorizmus (jazz, orosz színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)

Kiegészítő anyag:
A XX-XXI. század hazai alkotóműhelyek és szakemberek (pedagógusok) életpályája és műveik.
Orsovszky István koreográfus, táncművész munkásságának megismerése.
Tanévenként legalább két táncelőadás megtekintése és közös feldolgozása.
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Egy együttes próbájának legalább egy alkalommal történő megtekintése, a látottak közös
feldolgozása.
SZÁMONKÉRÉS JAVASOLT FORMÁJA
A tanulók minden évfolyamban 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.
A TANTÁRGY TÁRGYI FELTÉTELEI
–

videólejátszó

–

televízió

–

magnetofon, tábla, kréta

–

diavetítő, kézikönyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok)

–

CD-lejátszó, hangtár – CD, kazetta (a tantárgyhoz kapcsolódó zenei anyagból)

–

videókazetták (a tánc összes műfaját tartalmazó archív felvételek)

–

diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó)

Néptánc tanszak

A tanszak tantárgyainak szakirányú feladatai, követelményei, az előírt tananyag
A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődését elmélyítse a
tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok
lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. Kiemelt helyet foglal el a népi játék, néptánc, valamint a
folklórismeret tanítása során a helyi hagyományok őrzése: a csőszös játékok tanítása Hevesen, a
romatáncok, a német nemzetiségi táncok beépítése a tanórák anyagába.

A tanszak feladata
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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 néptánc tudomány 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

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét
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–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak 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

126

II. 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 technikai alapozást hivatott szolgálni.

–

A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása is a táncosok felkészülését segíti.

–

A népi játékok 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 magyar nép tájitörténeti csoportjairól hallgathatnak előadást.
A néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük: művészeti területük
egy komplex, elkülönülő részeiben is összefüggő kultúra része.
A kinetográfia tantárgy a továbbképző 9-10. évfolyamán választható tárgyak között szerepel.
Célja az írásos anyag pontosabb, gyorsabb elsajátítása. A szövegesen nem hozzáférhető
autentikus néptáncközlés csak kinetográfiában történik.
A tánctörténet egyetemes és nemzeti tánctörténeti rétegek, stílusjegyek megismerése.
III. Követelmények
Az előképző elvégzése után
Népi játék, néptánc
A tanuló ismerjen legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot, 10 népdalt.
Legyen képes: a játékhoz fűződő lépéseket előadni, egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal,
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dobogással.
Az alapfok elvégzése után
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, illetve 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
–

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

–

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

Továbbképző elvégzése után
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A tanuló ismerje a különböző táncrendek zenéjét, népdalait, 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.
Főtárgy:
népi játék, néptánc (E1-TK10.)
Kötelező tantárgy
Folklórismeret (A 3-6.)
Tánctörténet (TK 7-8.)
Kinetográfia (TK 9-10.)

Népi játék, néptánc tantárgy
NÉPI JÁTÉK
Előképző 1–2. évfolyam
Népi játékok
a/ énekes-táncos gyermekjáték
b/ népi sportjátékok
Céljaink a tanult játékokkal
–

mozgáskészség javítása

–

közösségi érzés tudatos erősítése

–

élményszerzés, játékra nevelés

a/ Eredeti énekes-táncos gyermekjátékok
–

altatók: Csicsíja babgáj..., Beli beli, kucu beli

–

kiolvasók: Mese, mese, mátka..., 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...,
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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

Néptánc alaplépések
A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes csárdás, szökellő, galopp,
sarkazó, szökdelés páros lábon, stb.
Kiegészítő tananyag: játékfűzés a települési, helyi néphagyományban fellelhető népi
gyermekjátékokból (sváb, tiszántúli, roma stb.)
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
–

a ritmus fogalmát

–

a lépés és futás közti különbséget

–

a játék kötetlen jellégét

Fejlessze a tanuló
–

ritmusérzékét

–

mozgáskészségét, mozgáskoordinációját

–

szabálytudatát

–

a játékban történő együttműködés képességét

–

koncentrációját

Ösztönözze a tanulót
–

önálló megnyilvánulásra

–

szabálykövetésre

Követelmények:
A tanuló ismerjen:
–

legalább 4 kiszámolót, 7 különböző típusú énekes, táncos gyermekjátékot, népi
sportjátékot, a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit, ill. 6 népdalt.
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Legyen képes:
–

a játékokat és a néptánc alaplépéseket szépen előadni,

–

egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4*2/4-es).

Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók az előképző évfolyamain év végi vizsgán adnak számot tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

év végi bemutató: a tanult játékok bemutatása, népdalok eléneklése,

–

a tanult játékfűzés (koreográfia bemutatása),

–

az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete,

–

a tanult tananyag csoportos bemutatása,

–

a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása.

Magasabb évfolyamba lépés feltétele:
–

népi játék cselekmény, szöveg- és dallamismeret, játékfűzés ismeret

–

alakzatokba rendeződés,

–

szabályismeret,

–

alapvető mozgáselemek gyakorlati megvalósítása

Legyen képes a tanuló:
–

együttműködésre, alkalmazkodásra,

–

mások elfogadására, szabályok betartására

–

fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre

–

társak előtti kommunikációra

–

párválasztásra, szerepvállalásra

–

játéktevékenységre.

NÉPTÁNC
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A képzés alapszinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének,
kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez.
Alapfok első évfolyam
Tananyag
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 (batement tendu)

Ritmika
–

hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél értékű 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-gyarpodó, vonulós, kapuzós,
sportos)

–

kiolvasók

Néptánc
–

dél-dunántúli ugrós lapmotívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek
variációi, keresztező futó, vonulós – dudálós motívumok
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–

eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges

–

mezőföldi karikázó motívumok: egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas höcögő,
lengető-höcögő, variánsai, futó – tükörcsárdás

Daltanulás, pl..
–

dunántúli dallamok: Erre gyere; Hej, Dunáról; Érik a szőlő; Papp Vendelnek; Télen
nagyon; Cinege,cinege; Házasodik a tücsök; Csóri kanász; Félre tüdő; Erdő is van

–

mezőföldi : Éva szívem; Gyere be rózsám; Béres vagyok béres; Haragszanak a batai
gazdák

Koreográfia
–

a tanult eredeti anyag és játékok alapján

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval
–

a hagyományos népi játékokat

–

a nyugati dialektus tánctípusait, táncrendjeit

–

a mozgásanyag variációs lehetőségeit

–

a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet

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

–

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

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra

Tegye nyitottá
–

a tanuló személyiségét a folklór iránt

Követelmény:
Ismerjen 3 játékot, 4 népdalt. Tudjon rövid etűdöket, folyamatokat eltáncolni, valamint az addig
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elsajátított motívumokból improvizálni. Legyen képes technikai gyakorlatokat biztosan
végrehajtani, összekötni. Merjen népdalokat előadni és azt a tánc kíséreteként is alkalmazni.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult motívumok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

Magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
Kiegészítő anyag:
A saját táncrégió/település gyermekjátékai és táncai.
Bármely tánctípus anyaga, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek, feladatainak megvalósulását
és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
–

a tanult énekes táncos gyermekjáték cselekmény, szöveg és dallamismerete,

–

az ugrástípusok gyakorlati ismerete,

–

az ugrós és a csárdás technikai elemeinek ismerete,

–

tánc közbeni eszközhasználat elemi szinten,

–

ritmikai gyakorlatok megvalósítása.

Legyen képes a tanuló:
–

a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra,

–

a tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra,

–

rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia (játék és tánc) bemutatására
Alapfok második évfolyam
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Tananyag
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
–

ugrás motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugrócsapó és variánsai, terpeszcsapó

–

verbunk motívumok Rábaköz: tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető-séta, pattintó
csapó, hegyező

–

lányoknak somogyi karikázó: ingó, lépő, csárdás, keresztező, belépő, futó

Daltanulás, pl.:
–

rábaközi: Sej a szanyi híd; Szélről legeljetek; Cifra szűröm; Töltsd tele pajtás; Ez a lábam;
Ez a kislány.

–

Somogyi dallamok: Kerekibe lakom; Még egy kicsit
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Koreográfia
–

a tanult anyagból

Kiegészítő anyag:
A saját táncrégió/település gyermekjátékai és táncai.
Bármely tánctípus anyaga, amely elősegíti az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak
megvalósulását és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok:
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

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

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

137

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra

Tegye nyitottá
–

a tanuló személyiségét a folklór iránt

Irányítsa a tanulót
–

szakirányú továbbtanulásra

–

a továbbképző folytatására
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–

az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra

Követelmény:
Legyen képes négy- és kétnegyedes ritmusképletet visszaadni tapssal, dobogással. Ismerjen
legalább 10 népdalt, legyen képes etűdöket, koreográfiai folyamatokat eltáncolni, valamint a
megtanult figurakészletből improvizálni. A táncokhoz rendelt dallamokat is tudja alkalmazni.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók az alapfok évfolyamain év végi vizsgán adnak számot tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

év végi bemutató: a tanult motívumok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
–

a tanult táncanyag ismerete,

–

a tanult énekes táncos gyermekjáték cselekmény, szöveg és dallamismerete,

–

tánc közbeni eszközhasználat,

–

ritmikai gyakorlatok megvalósítása.

A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
Alapfok harmadik évfolyam
Tananyag
Tánctechnika
–

gimnasztika

–

speciális gyakorlatok:
Az eddig tanultak kombinációja
lábdobások (battement tendu jeté, grand battement jeté)
fejkapás technika
forgás

Ritmika
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–

kontrás taps gyakorlása

–

járás – futás változó tempójú zenére

Táncos nyelv
–

tempó: lassú, közepes, gyors (tánctípushoz kötve)

–

szimmetria - aszimetria

Néptánc
–

szatmári verbunk, lassú és friss csárdás: különböző csárdások cifra variációk, hegyezők,
bokázók, kisharang, keresztező, fonás előre-hátra, átvetős, lábfelhúzós (csizmaszáron
ütő), páros forgó, kiforgató, lányoknak forgások, fiúknak csapások

–

hajlikázó: vonulósok, kapuzósok, egyéni szatmári figurák

–

széki négyes és csárdás: bekezdő, lépő, váltó, séta-cifra, kopogók, páros forgó

Daltanulás
–

szatmári: Ez az utca, Szivárványos, Megöltek egy legényt, Megkötötték nékem a koszorút,
Zúg az erdő

–

széki dalok: Szennyes ingem, Le is szállnak, El is mennék

Koreográfia
–

a tanult anyagból

Kiegészítő anyag:
A saját táncrégió/település gyermekjátékai és táncai.
Bármely tánctípus anyaga, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek, feladatainak megvalósulását
és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok:
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
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–

a néptánc tudomány sajátos megközelítési módját

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

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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
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–

az aktív részvétel igényét Az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves
foglalkozások, játszóházak, 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 korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra

Tegye nyitottá
–

a tanuló személyiségét a folklór iránt

Irányítsa a tanulót
–

szakirányú továbbtanulásra

–

a továbbképző folytatására

–

a amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra

Követelmény:
Ismerjen helyi játékokat és tanult népdalokat minimum 6. A tanult táncrendekből magabiztosan
improvizáljon, különösen a helyi anyagból.
Legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult motívumok és tánctípusok bemutatása, improvizálása,
népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).
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Magasabb évfolyamba lépés feltétele:
–

a tanult ugrós, verbunk és csárdás elemeinek ismerete,

–

a tanult népdalok szövegének, dallamának ismerete,

–

a tanult hangszerek ismerete,

–

a tanult táncok földrajzi elhelyezkedésének ismerete,

A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

Alapfok negyedik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
Tananyag
Tánctechika
–

gimnasztika

–

speciális gyakorlatok:
Az eddig tanultak nehezített változatai,
ugró (assamblé, jeté) gyakorlatok
forgások diagonálban

Ritmika
–

nehezebb visszhang gyakorlatok

–

koordinációs gyakorlatok (mást táncolnak és mást tapsolnak)

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: bekezdő, kopogó, csapások, lezárók lábkörzések, figurák

–

lányoknak: somogyi karikázó: kapuzó, ingó, csárdás, lépő, rida, ridaváltó, belépő
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Daltanulás
–

széki lassú, négyes, csárdás dallamok (+ csujjogatások)

–

somogyi karikázó dalok

Koreográfia
–

somogyi és széki anyagból

Kiegészítő anyag:
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is – cigány, sváb stb..
Bármely tánctípus anyaga, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek, feladatainak megvalósulását
és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok:
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

Alakítsa ki a tanulókban
–

a rendszeres munka természetes igényét

–

a megfelelő munkafegyelmet

–

a munkájuk tudatos kontrollálását

–

a művészi előadásmód kivitelezését

–

a általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő
rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi

–

az esztétikai érzéket

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét
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–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra

Tegye nyitottá
–

a tanuló személyiségét a folklór iránt

Irányítsa a tanulót
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–

szakirányú továbbtanulásra

–

a továbbképző folytatására

–

az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra

Követelmény:
Ismerjen legalább 6 népdalt. A helyi hagyományok táncbeli ismerete mellett legyen képes
megnevezni saját vidékének nevezetesebb falvait, tánctípusait, zenei jellemzőit és dialektusát.
Tudjon magabiztosan improvizálni: széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

Magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
–

a tanult ugrós, verbunk és csárdás ismerete,

–

a tanult népdalok szövegének, dallamának ismerete,

–

a tanult hangszerek jellemzőinek ismerete,

–

a tanult táncok földrajzi elhelyezkedésének ismerete
Alapfok ötödik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
Tánctechnika
–

gimnasztika

–

speciális gyakorlatok:
alapgyakorlatok (rúd és középgyakorlatok)
lábkörzések (demi rond, rond de jambe par terre)
ugrások (echappé) fordulva is
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forgások és ugrások diagonálban
Ritmika
–

hosszabb ritmusképletek memorizálása

–

nehezebb koordinációs gyakorlatok

–

régi és új stílusú zene felismerése

Néptánc
–

Dél-alföldi páros ugrós: egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, hátravágó,
kopogó, légbokázó-cifra, futó-kirúgós cifra, csapások, haladó bokázók, földcsapó,
szökellős dobogó

–

Dél-alföldi csárdás: séta, séta-ugró, séta-lengető, páros forgó, forgóváltó (huppanós,
ledobbantós, bokázós), páros bokázó, oldalt dobbantós, kisharang, félfordulós (bedöntve
is) előre-hátra haladó

–

Lőrincrévi páros táncok: páros forgás, forgás-váltó, kinyitás, kiforgatás, vezetés

Daltanulás
–

dél-alföldi: Az oláhok, A szegedi halastó, Kidőlt faSzalmaszálból csináltattam, Nem kell
nékem Tűriné, Túl a Tiszán

–

lőrincrévi dalok: Én istem teremtőm, Engem anyám megátkozott

Koreográfia
–

Dél-alföldi ugrós és csárdás anyagból

Kiegészítő anyag :
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is.
Bármely tánctípus anyaga, pl. Dél-dunántúli karikázó, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek,
feladatainak megvalósulását és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek, a csoport
összetételének.

Feladatok
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 néptánc tudomány sajátos megközelítési módját

–

a folklórkutatás tárgyának, Az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos
helyét Az egyetemes emberi kultúrában

–

a táncművészi és közhasznú formáit
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–

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

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

ízlését, kritikai érzékét

–

a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti
érzékenységét

–

vizuális memóriáját

–

a képzelőerejét

Ösztönözze a tanulót
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–

a közösségi alkotás öröme, a közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak 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

Követelmény:
Ismerjen minimum 8 népdalt. A tanult táncrendekből legyen képes improvizálni, etűdöket, rövid
folyamatokat koreográfiát eltáncolni. Legyen képes népdalokat előadni és azt tánc közben is
alkalmazni.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,
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–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
–

a tánctípus, táncrend fogalmának ismerete

–

a Dunai táncdialektus választott táncainak ismerete

–

a tanult népdalok szövegének, dallamának ismerete

–

a tanult hangszerek ismerete

–

a tanult táncok földrajzi elhelyezkedésének ismerete

–

jellegzetes falvak ismerete

Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

Alapfok hatodik évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények
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,
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mártogató, kopogók
Daltanulás
–

Sárközi dalok: A leány se lehet, Érik, érik a…, Hej kikirics

Koreográfia
–

Sárközből

Kiegészítő anyag :
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is.
Bármely tánctípus anyaga, pl. négyes körcsárdás, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek,
feladatainak megvalósulását és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok:
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 néptánc tudomány 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
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–

az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy
összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi

–

az esztétikai érzéket

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények)

–

a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti
hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése)

Tudatosítsa a tanulóban
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–

a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, Az ízlését és fogékonyságát általában a
művészetek, különösen Az előadóművészetek iránt

Hívja fel a tanulók figyelmét
–

a korévfolyamuknak 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

Követelmény:
Ismerjen minimum 10 népdalt.
Tudjon improvizálni a tanult táncrendekben.
Merjen és legyen képes előadni népdalokat és azt az improvizáció és a koreográfia közben is
alkalmazni. Az alapvizsgára való felkészülés.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók az alapfok évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

–

alapvizsga

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
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A minimum követelmények teljesítése (az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncok ismerete)
Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

Továbbképző hetedik évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények
Tánctechnika
–

gimnasztika

–

speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja

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, ugrós, lassú és friss csárdás

–

Koreográfia készítés

Kiegészítő anyag:
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is.
Bármely tánctípus anyaga, pl. marosszéki forgatós, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek,
feladatainak megvalósulását és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok
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 néptánc tudomány sajátos megközelítési módját
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–

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

–

azt 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

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

ízlését, kritikai érzékét

–

a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti
érzékenységét

–

vizuális memóriáját

–

a képzelőerejét

155

Ösztönözze a tanulót
–

a közösségi alkotás öröme, a közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak 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

Követelmény:
Ismerje a különböző táncrendek zenéjét, min. 10 népdalt. Legyen képes legalább három
táncrendet magabiztosan improvizálni. Ismerje a koreográfiák folyamatait.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
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–

a tanulók a továbbképző évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
–

a tanult táncok ismerete, újraalkotása

–

a tanult táncok elsajátításához szükséges technikák ismerete

–

a zene és a tánc összhangjának gyakorlati megvalósítása

Legyen képes a tanuló:
–

a tanult táncok improvizatív megjelenítésre

–

a tanult koreográfiák bemutatására

Továbbképző nyolcadik évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények
Tánctechnika
–

gimnasztika

–

speciális gyakorlatok: Az eddig tanultak ismétlése, kombinációja

Néptánc
–

Palóc táncok:

Karikázó, verbunk, csárdás
–

Székelyföldi táncok:

Verbunk, forgatós, szöktetős
–

Koreográfia készítés

Kiegészítő anyag
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is.
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Bármely tánctípus anyaga, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek, feladatainak megvalósulását
és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok:
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 néptánc tudomány 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

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását
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–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra

Tegye nyitottá
–

a tanuló személyiségét a folklór iránt

Irányítsa a tanulót
–

szakirányú továbbtanulásra

–

a továbbképző folytatására
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–

az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra

Követelmény:
Ismerje a tanult táncrendek zenéjét, népdalait, min. 10-et.
Legyen képes alkalmazni a tanult táncrendeket improvizáció szintjén és a koreográfiákban
valamint rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a
hagyományos népi kultúrában.
Legyen képes felismerni a különbségeket és a hasonlóságokat a helyi táncanyagokban gyakorlati
és elméleti síkon is.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók a továbbképző évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
–

a tanult táncok ismerete, újraalkotása

–

az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikák ismerete

–

a zene és a tánc összhangjának gyakorlati megvalósítása
Továbbképző kilencedik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
Tánctechnika
–

gimnasztika

–

speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja
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Mezőségi vagy kalotaszegi táncok.
–

Koreográfiakészítés

Kiegészítő anyag:
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is.
Bármely tánctípus anyaga, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek, feladatainak megvalósulását
és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok:
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 néptánc tudomány 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

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
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–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, 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 korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra

Tegye nyitottá
–

a tanuló személyiségét a folklór iránt
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Irányítsa a tanulót
–

szakirányú továbbtanulásra

–

a továbbképző folytatására

–

az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra

Követelmény:
Ismerje a különböző táncrendek zenéjét, népdalait, min. 10. Legyen képes alkalmazni a tanult
táncrendeket improvizáció szintjén és a koreográfiákban. Legyen képes felismerni a ritmikai és
motívumbeli különbségeket és hasonlóságokat a helyi táncanyagokban gyakorlati és elméleti
síkon is.
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók a továbbképző évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
–

a tanult táncok ismerete, újraalkotása

–

az tananyagban szereplő táncok elsajátításához szükséges technikák ismerete

–

a zene és a tánc összhangjának gyakorlati megvalósítása
Továbbképző tizedik évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények
Tánctechnika
–

gimnasztika

–

speciális gyakorlatok: Az eddig tanultak ismétlése, kombinációja
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Néptánc:
–

a tanult táncrendek ismétlése

–

kiegészítő anyag: német, délszláv, szlovák, román, cigánytáncok

Az értékelés félévi beszámolón és év végi bemutatón a tanult tananyag bemutatásával történik.

Kiegészítő anyag:
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is.
Bármely tánctípus anyaga, amely elősegíti az évfolyam célkitűzésinek, feladatainak megvalósulását
és megfelel az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek.

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval
–

hagyományos népi játékokat

–

a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit

–

a mozgásanyag variációs lehetőségeit

–

a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet

–

a néptánc tudomány 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
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–

az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy
összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi

–

az esztétikai érzéket

–

fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanuló
–

mozgáskultúráját

–

fizikai állóképességét

–

ritmusérzékét

–

hallását

–

zenéhez való alkalmazkodását

–

tér-, forma- és stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját

–

koncentráló képességét

–

improvizációs készségét

–

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 közösség 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, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények)

–

a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti
hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése)

Tudatosítsa a tanulóban
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–

a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, Az ízlését és fogékonyságát általában a
művészetek, különösen Az előadóművészetek iránt

Hívja fel a tanulók figyelmét
–

a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra

Tegye nyitottá
–

a tanuló személyiségét a folklór iránt

Irányítsa a tanulót
–

szakirányú továbbtanulásra

–

az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra

Követelmény:
Ismerje a különböző táncrendek zenéjét, népdalait, min. 20-at. Ismerje a koreográfiákat, az ahhoz
kapcsolódó népdalanyagot, és legyen képes improvizálni a különböző táncrendekből. Legyen
képes minimális összehasonlításokat végezni a különböző területek főbb tánctípusai között
(hasonlóságok, különbségek).
Értékelés módja:
A számonkérés formája:
–

a tanulók a továbbképző évfolyamain félévi beszámolón és év végi vizsgán adnak számot
tudásukról,

–

a vizsga anyagát a szaktanár állítja össze,

–

a bemutatás csoportosan történik,

–

a minősítésre, osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot,

–

félévi beszámoló: a tanult tánctípusok bemutatása, improvizálása, népdalok eléneklése,

–

év végi bemutató: a tanult motívumfűzés (koreográfia bemutatása).

–

záróvizsga

Magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
A tanuló a továbbképző 10. évfolyamának elvégzésével végleg befejezi tanulmányait ebben az
iskolatípusban.
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Ajánlott irodalom:
Népi játék, néptánc
Néptánc elméleti munkák:
Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok, NPI
Martin György: Magyar néptánchagyományok
Martin György: A magyar körtánc és európai rokonsága
Lányi-Martin-Pesovár: A körverbunk
Pesovár–Lányi: A magyar nép táncművészete, NPI
Eredeti játékgyűjtemények
Bihari gyermekmondókák, Bukarest, 1982.
Gyermekjátékok Hévízgyörkön, Szentendre, 1980.
Kerényi György: Gyermekjáték dalok, Bp., 1957., 1975
Kerényi György: Magyar énekes népszokások, Gondolat Kiadó
Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény, Bp., 1891.
Kör, kör ki játszik, Nyíregyháza, 1982.
Magyar néprajz VI., Népzene–néptánc–népi játék, Akadémiai Kiadó, 1990.
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, játékfűzesek; Tanmenet, NSzH–MMI
Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játékok, Bp., 1990.
Forrai Katalin: Ének Az óvodában, Bp., 1974., 1990.
Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok tanítása, MTF

A Néptáncos Szakmai Ház hangzó és videó anyagai
kazetták:
Motívumfűzés hangzómelléklete
Hangfelvételek néptáncoktatáshoz (Bácska, Délalföld, Dunántúl
Rábaköz, Mezőség, Szatmár, Szék, Székelyföld
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videokazetták:
Motívumfűzések videó melléklet
Játékfűzések videó melléklet

FOLKLÓRISMERET
1. év -Alapfok 3. évfolyam
Népszokások bevezetés
Az egyes népszokások konkrét ismertetése előtt világossá kell tenni általában a néphagyomány
ünnepi 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, szerepszövet)

–

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 év 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

A téli napforduló ünnepköre
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(Ádventtől vízkeresztig)
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 (XII. 6.)
–

Miklós püspök legendája (ajándékozás)

–

a fonóbeli alakoskodás

Luca nap (XII. 13.)
–

egykori évkezdés, napforduló

–

Luca apokrif szent

–

Luca női démon, kapcsolatos a fénnyel, a baromfi termékenységével

–

lucajárás

–

kotyolás

–

Luca széke, hiedelemmondák

Karácsony (XII. 25–26.)
–

Szenteste (vigília-kérdés)

–

a téli napforduló pogány ünnepe (Baldr-mítosz)

–

keleti misztérium-kultuszok (Mithrász)

–

hanuka

–

újszövetségi történet (Jézus születése)

–

karácsonyi asztal, étkezési szokások, halottkultusz

–

mágikus és jósló praktikák

–

kántálás, névnapköszöntők, vesszőhordás, Paradicsom-játék

Betlehemezés
–

Jézus születésének dramatizált megjelenítése. Központi magja a pásztorjáték. (Betanulás,
szerepek, bábtáncoltató forma.)

Regölés
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–

fő időpontja István nap (vértanú)

–

jelmezek, szereplők, hangszerek

–

a rítusjáték szövegének elemzése (szarvas-ének, párosító, jókívánság, koledálás)

–

földrajzi-történeti elterjedése

–

ősvallási, ősköltészeti elemek

Aprószentek (XII. 28.)
–

újszövetségi történet

–

korbácsolás, vesszőzés

–

legényavatás

Szilveszter – Újév (Kiskarácsony)
–

évkezdő szokások: zajkeltés, pásztorjárás, köszöntők, aranyosvíz

–

mágikus és jósló praktikák

–

étkezési szokások

–

a moldvai magyarok „hejgetése”

Vízkereszt (I. 6.)
–

újszövetségi történet (a három napkeleti bölcs, Jézus megkeresztelése, kánai menyegző)

–

vízszentelés, krétaszentelés, házszentelés

–

csillaghordás, csillagének – karácsonyi ünnepkör lezáró, a farsang kezdő időpontja

Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
–

a téli napforduló ünnepkörével

–

a téli ünnepkör jeles napjainak időpontját

–

a népszokások rítusrendjét

Fejlessze a tanuló
–

világszemléletét

–

népi kultúra iránti elhivatottságát

–

nyitottságát a tradicionális értékék iránt
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Ösztönözze a tanulót
–

kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására

–

néprajzi műsorok megtekintésére

–

a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében

Követelmény:
Ismerje a tanult tananyag alapján:
–

a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait,

–

az egyes jeles napok időpontját,

–

a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történeteit,

–

a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait,

–

a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, a hozzájuk fűződő mondákat,

–

a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat,

–

szakirodalom ill. intézmények ismerete.

Legyen képes:
–

az egyes folklórjelenségek térbeli megjelenését adott esetben térképre vetíteni,

–

felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét.

Ismerje és legyen képes előadni:
–

népdalokat,

–

népballadákat,

–

rítusénekeket és szokásszövegeket.

Értékelés módja, formája:
–

a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése.

–

dolgozat, vagy házi dolgozat, vagy szóbeli beszámoló, vagy szóbeli vizsga

–

bizonyos szokások, ünnepkörök (pl.: karácsony, farsang) gyakorlatban történő
feldolgozása és annak bemutatása)

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz
javaslatot.
Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltétele:
A minimum követelmények ismerete. Az év során tanult jeles napo naptárban való elhelyezése.
Dolgozat vagy szóbeli beszámoló elkészítése vagy sikeres vizsga teljesítése. Minősítés alapján
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bizonyítvánnyal.
2. év - Alapfok 4. évfolyam

Jeles napok
(Vízkereszttől Dömötör napig)
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 a farsang a
recens hagyomány szerint. Húsvét után 50 nappal van pünkösd (Pentekosztész – ötvenedik).
Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget (III. 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra
esik. Így március 22. és április 25. között kap helyet.
Farsang (I. 6. – húshagyókedd)
Eredeti értelme szerint a nagyböjt előtti utolsó este, éjszaka (Fasching, Carnevale). Ez a jeles idő
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)
A farsang fogalma a mai köztudatban visszafelé is kiterjed. Tulajdonképpen a vízkereszttől
nagyböjtig tartó mulatozás időszakát 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”)
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–

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
–

II. 2. Gyertyaszentelő (időjárásjóslás)

–

II. 3. 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 (III. 12.) iskolás-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-története kivetítve a hét egyes napjaira

–

általános illusztrációs, 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
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Húsvét vasárnapja
–

hajnali Jézus-keresés, halottkultusz maradványai (halottetetés, kolduskalács...)

–

körmenet, határjárás, határkerülés

–

ételszentelés, húsvéti asztal, étkezési szokások

Húsvéthétfő („vízbevető”)
–

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 (húsvéttól 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 tartamára a legények kiváltságokkal rendelkező
előljárója 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

–

májusfa táncmulatság rendezésével való „kitáncolása”, kidöntése Az ünnepkör
lezárásaként
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A húsvét-pünkösdi ünnepkör szoláris ünnepei
Szent György nap (IV. 24.)
–

Kezdő jellegű gonoszjáró nap, főként a marhahajtással, 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

Május elseje
–

Az újjászülető 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 (VI. 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)

–

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

Munkavégző ünnepek
Az egyes, különösen fontos paraszti munkafolyamatok lezárásának ünnepei
Aratás
–

kezdés: Péter-Pál (VI. 29.) Sarlós Boldogasszony (VII. 2.)
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–

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)

Pásztorok és cselédek évadzáró napjai
Szentmihály nap (IX. 29.)
–

országosan a szezonra szerződött bérmunkások elszámolási és esetenként újrafogadási
napja

–

bálok

–

időjóslás

Vendel (X. 20.)
–

főként a nyugati területek juhászainak ünnepe

Dömötör
–

a keleti területeken „juhász újév”

Disznótor (András nap körül, ádventben)
–

családi, szűkebb körű mulatság

–

nyársdugás

FELADATOK
Ismertesse meg a tanulóval
–

a farsanghoz kapcsolódó szokásokat

–

a böjt fogalmát és egyházi vonatkozásait

–

a tavaszi napforduló ünnepkörét

–

a nyári napforduló ünnepkörét
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–

az őszi napforduló ünnepkörét

–

a jeles napok időpontját

–

a munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokásokat

–

a népszokások rítusrendjét

Fejlessze a tanuló
–

világszemléletét

–

népi kultúra iránti elhivatottságát

–

nyitottságát a tradicionális értékék iránt

–

globális látásmódját

–

beleélő képességét

–

felelősségérzetét saját hagyományai iránt

–

Ösztönözze a tanulót

–

kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására

–

néprajzi műsorok megtekintésére

–

a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében

–

a szokások újraélesztésére

Követelmény:
Ismerje a tanult tananyag alapján:
–

a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait,

–

az egyes jeles napok időpontját,

–

a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történeteit,

–

a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait,

–

a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, a hozzájuk fűződő mondákat,

–

a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat,

–

szakirodalom ill. intézmények ismerete.

Legyen képes:
–

az egyes folklórjelenségek térbeli megjelenését adott esetben térképre vetíteni,

–

felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését,

–

a népszokások idejét és rítusrendjét.

Ismerje és legyen képes előadni:
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–

népdalokat,

–

népballadákat,

–

rítusénekeket és szokásszövegeket.

Az értékelés módja:
–

a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése

–

házi dolgozat vagy dolgozat, vagy szóbeli beszámoló, vagy szóbeli vizsga

–

bizonyos szokások, ünnepkörök gyakorlatban történő feldolgozása és annak bemutatása

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz
javaslatot.
Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltétele:
A minimum követelmények ismerete. Az év során tanult jeles napokat helyezze el a naptárban. A
tanult ismereteket a korosztályának megfelelően tudja megfogalmazni
Dolgozat vagy szóbeli beszámoló elkészítése vagy sikeres vizsga teljesítése. Minősítés alapján
bizonyítvánnyal.

3. év - Alapfok 5. évfolyam
Az emberélet fordulói
(Az átmenetek rítusai)
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 szüléssel 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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–

keresztelő 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
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–

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 élő ember viszonya az elmúláshoz

–

halálra való felkészülés

–

a haldoklóval kapcsolatos szokások

–

a halottal kapcsolatos szokások, hiedelmek, mágia, tilalmak

–

a sirató

–

temetés, temetkezési szokások (kitérve a pogány magyarság temetkezés rítusainak
emlékeire), sírjelek

–

halotti tor, gyász, emlékünnepek

–

kísértet, hazajáró halott, halottlátó, halottkultusz maradványai

Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
–

az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokáskincset

–

az emberélet fordulóihoz kapcsolódó rítusokat és a tradicionális értékeket

–

a párválasztás hagyományos formáit

–

a halál gondolatának elfogadását a tradicionális értékrend szerint

–

a népszokások rítusrendjét

Fejlessze a tanuló
–

világszemléletét
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–

népi kultúra iránti elhivatottságát

–

nyitottságát a tradicionális értékék iránt

–

nyitottságát a tradicionális gondolkodásmód és értékrend iránt

–

globális látásmódját

–

beleélő képességét

–

felelősségérzetét saját hagyományai iránt

Ösztönözze a tanulót
–

kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására

–

néprajzi műsorok megtekintésére

–

a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében

–

a szokások újraélesztésére

–

múzeumlátogatásra

Követelmény:
Ismerje a tanult tananyag alapján:
–

a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait,

–

az egyes jeles napok időpontját,

–

a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történeteit,

–

a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait,

–

a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, a hozzájuk fűződő mondákat,

–

a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat,

–

szakirodalom ill. intézmények ismerete.

Legyen képes:
–

az egyes folklórjelenségek térbeli megjelenését adott esetben térképre vetíteni,

–

felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését,

–

a népszokások idejét és rítusrendjét.

Ismerje és legyen képes előadni:
–

népdalokat,

–

népballadákat,

–

rítusénekeket és szokásszövegeket.

Az értékelés módja:
–

a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése.
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–

házi dolgozat vagy dolgozat vagy szóbeli beszámoló vagy szóbeli vizsga

–

bizonyos szokások, ünnepkörök gyakorlatban történő feldolgozása és annak bemutatása

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz
javaslatot.
A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények ismerete. Az év során tanult jeles napokat helyezze el a naptárban. a
tanult ismereteket a korosztályának megfelelően tudja megfogalmazni. Dolgozat vagy szóbeli
beszámoló elkészítése vagy sikeres vizsga teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

4. év - Alapfok 6. évfolyam
Tananyag
A magyar nép hiedelemvilága
Bevezetés
A népszokások anyagának átismétlése, kihangsúlyozva a hiedelem összetevőit.
–

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
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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

–

mesterséges környezet (ház, termőföld stb...)

Természetfeletti lények
–

alsó mitológia fogalma, animizmus

–

mesei lények, hiedelemlények

–

metamorfózis, ambivalencia

a/ Lidérc, ludvérc
–

fényjelenség, együttháló démon, tüzes ember, segítő mit-mitke

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

183

Természeti démonok
Alsó mitológia, a kereszténységet megelőző hitvilág ördögivé degradált általában ambivalens
lényei
–

vízi lények (holt ember, vízi ember, sellő, vörös sipkások , „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 alapja (Pán, Faun)

–

bukott angyalok mítosza

–

a dualisztikus hitvilág démiurgosza

–

démoni gonoszságú, alvilági lény, a boszorkányok ura

Luca
Visszautalás a jeles napokra
–

téli napforduló ambivalens női démona

–

az asszonyi tevékenységek, tilalmak ellenőre

–

baromfi-termékenységgel való kapcsolata, madáralak

–

szembetegségek gyógyítója

–

apokrif szent

d/ Egyebek
–

vámpírok, gyermekijesztők, betegségdémonok, küldött farkas, sárkány

Természetfeletti erővel rendelkező emberek
Táltos
–

sámánizmus

–

a pogány sámán recens magyar megfelelője

–

táltos mondák

Garabonciás
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–

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 „ördöngősség ” (Faust-monda, Hatvani professzor)

Látók, nézők gyógyítók
Átmenet a született tudósok és a szerződött ördöngösök között
–

léleklátó, halottlátó

–

jósló koldus, vándor

–

javasok, gyógykovácsok

A magyar tündérmesék világának hiedelemelemei
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–

már nem élő 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

–

haszonelvétel (főként a szarvasmarhával kapcsolatosan)

–

védekezési praktikák

–

a jövő megismerését és befolyásolását célzó varázslatok

–

a szó ereje (ráolvasások, tabunév, antik párhuzamok)

Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
–

a magyar nép hiedelemvilágát

–

a magyar ősvallást

–

a természetfeletti lények, természeti démonok és természetfeletti erővel rendelkező
emberek megjelenését a magyar hiedelemvilágban

–

az interetnikus kapcsolatok szerepét

–

a babonaság jelentőségét és szerepét

Fejlessze a tanuló
–

világszemléletét

–

népi kultúra iránti elhivatottságát

–

nyitottságát a tradicionális értékék iránt

–

nyitottságát a tradicionális gondolkodásmód és értékrend iránt

–

globális látásmódját

–

beleélő képességét

–

felelősségérzetét saját hagyományai iránt

Ösztönözze a tanulót
–

kultúrtörténeti és néprajzi ismereteinek gyarapítására

–

néprajzi műsorok megtekintésére

–

a megismert szokásanyag alkalmazására saját életterében

–

a szokások újraélesztésére
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–

múzeumlátogatásra

–

más népek hagyományainak megismerésére

Követelmény:
Ismerje a tanult tananyag alapján:
–

a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait,

–

az egyes jeles napok időpontját,

–

a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történeteit,

–

a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait,

–

a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, a hozzájuk fűződő mondákat,

–

a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat,

–

szakirodalom ill. intézmények ismerete.

Legyen képes:
–

az egyes folklórjelenségek térbeli megjelenését adott esetben térképre vetíteni,

–

felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését,

–

a népszokások idejét és rítusrendjét.

Ismerje és legyen képes előadni:
–

népdalokat,

–

népballadákat,

–

rítusénekeket és szokásszövegeket.

Az értékelés módja, formája:
A memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése. Dolgozat vagy házi dolgozat, vagy
szóbeli beszámoló vagy szóbeli vizsga. Bizonyos szokások, ünnepkörök gyakorlatban történő
feldolgozása és annak bemutatása.
A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz
javaslatot.
A magasabb évfolyamba lépés feltétele:
A minimum követelmények ismerete. Dolgozat vagy szóbeli beszámoló elkészítése vagy sikeres
vizsga teljesítése. Minősítés alapján bizonyítvánnyal.
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Irodalom tanulóknak
(tankönyvként)
Balassa Iván– Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Budapest, 1979.
Dömtör Tekla: Magyar népszokások. Budapest, 1983.
Dömtör Tekla: Régi és mai magyar népszokások. Budapest, 1986.
Filep Antal–Kósa László: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, 1975.
Katona Imre: Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz. Budapest, 1990.
Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Budapest, 1982.
Népcsoportok (Szöveggyűjtemény) NSzH
Kötelező olvasmány
Balassa Iván– Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Budapest, 1979. (értelemszerűen a témához
kapcsolódó fejezetek)

A tanításhoz ajánlott irodalom
Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest, é. n.
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest, 1976.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I–II. Budapest, 1977.
Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony haváig. Győr, 1996.
Barsi Ernő: Néprajz Az általános iskola kezdő szakaszában. Budapest, 1992.
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Budapest, 1978.
Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Budapest, 0981
Magyar népzene tára I., Gyermekjátékok. Budapest, 1951.
Magyar Népzene Tára II., Jeles napok. Budapest, 1953.
Magyar Népzene Tára III., Lakodalom. Budapest, 1955–56. (Különös tekintettel Az I. kötet
bevezőjére)
Magyar Néprajz V. (Népköltészet), Budapest, 1988.
Magyar Néprajz VII. (Népszokás • Néphit • Népi vallásosság) Budapest, 1990.
Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. Budapest, (több kiadás mint szöveggyűjtemény)
Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Budapest, 1994.
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Ujváry Zoltán: Farsangi népszokások. Debrecen, 1991.

TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7-8. évfolyam
Ld. Közös ismeret
Szakirányú feladatok, követelmények
Kiegészülnek a magyar néptánc történeti gyökereivel, így hangsúlyosabbá válik:
-

a reneszánsz emberi igények: Mátyás király udvartartása

-

a romantika hatása a magyar táncéletre

-

a reformkori magyar „színpadi” táncművészet

-

a forradalom hatása a magyar táncéletre

-

a XX. sz.-i magyar táncművészet bemutatása

-

a magyar néptánc színpadi fejlődése

-

a neves hazai koreográfusok és műveik, pl. Novák Ferenc, Orsovszky István. Foltin Jolán

-

a táncház mozgalom

-

amatőr mozgalom Magyarországon

KINETOGRÁFIA
Továbbképző 9-10. évfolyam
Célja:
-

a mozdulatok tudatos időbeli, térbeli és erőbeli elemzése,

-

a magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismerése,

-

az írásbeliség elterjesztése,

Követelmények:
A tanuló ismerje:
-

a mozdulatelemzés alaptényezőit,

-

a mozdulat és helyzettípusokat,

-

a táncjelírás vonalrendszerét, jeleit és annak összefüggéseit.
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Legyen képes:
-

a frontirányok felismerésére, helyes használatára,

-

a gesztusirányok egzakt módon való meghatározására,

-

a motívumok ritmusának pontos eltapsolására,

-

a motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére,

- a motívumok, folyamatok pontos leolvasására és előadására
Továbbképző kilencedik évfolyam
Szakirányú feladatok, követelmények
A képzés feladata
Ismertesse meg a tanulóval
-

a mozdulatelemzés három alaptényezőjét (plasztika, ritmika, dinamika),

-

a mozdulattípusok három leggyakoribb fajtáját (lépés, ugrás, gesztusok),

-

a helyzettípusokat

-

a mozdulatok elemzésének módját

-

a táncjelírás alapfogalmait (vonalrendszer, irányok),

-

a tanult mozdulat- és helyzettípusok jelölés

Fejlessze a tanuló
-

mozdulat analizáló képességét

-

mozgáskoordinációját,

-

tér, ritmus és dinamikai érzékét,

-

testtudatát,

Tananyag
Törzsanyag
A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés és a táncjelírás
tanítása párhuzamosan történik.
Mozdulatelemzés:

Táncjelírás:
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1. A tánc tagolódása:
fázis - motívum - motívumfűzés
2. Alaptényezők

1. Alapfogalmak :

a, plasztika

vonalrendszer

(irányok, mellékirányok,

irányok

fő magassági fokok, tágsági fokok,
frontirányok, térrajz)
b, ritmika (hangjegyérték,
metrum és az ütem, ritmus, tempó)
c, dinamika (erőfok, feszítés-lazítás)
3. A mozdulat és helyzet típusai:

2. Mozdulattípusok jelölése:

a, mozdulattípusok
lépés

lépés jelölése

súlyt hordó láb mozgása

magassági szintek

föl - le, lábujjhegy - térdhajlítás,
forgatás, ringás jobbra-balra

(forgatás jelölése később)

gesztus

kiegészítő jelek:

levegőben lévő láb mozdulata

kapocs

(levegőben

lévő

láb

csúsztatása, ismétlőjel

kar-fej forgatása)
ugrás

ugrás jelölése
kiegészítő jelek: távolság csökkentés, növelés,
földhöz közeli lábmozdulatok, kis térdhajlítás,
feszítés
a lábfej részei, alkalmazása:
dinamikai jelek
pozíciójelek
forgatás jele

b, helyzettípusok

helyzettípusok jelölése

testpozíció (állás)
·súlytalan testrészek mozdulatlansága
·szünet a testben
·szünet a térben
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·szünet a helyen

Kiegészítő anyag:
-

a tanult anyag felhasználásával motívumok önálló lejegyzése

Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltétele:
A tanuló ismerje:
-

a mozdulatelemzés alaptényezőit,

-

a tanult mozdulat és helyzettípusokat,

-

a táncjelírás vonalrendszerét és jeleit,

Legyen képes:
-

a frontirányokat felismerni, helyesen használni,

-

a gesztusirányokat egzakt módon meghatározni,

-

a motívumok ritmusának pontos eltapsolására,

-

a motívumokban szereplő mozdulattípusokat felismerni,

-

az egyszerű motívumokat, folyamatokat pontosan leolvasni és előadni, karikázó, ugrós, verbunk és csárdás motívumok
Továbbképző 10. évfolyam

Szakirányú feladatok, követelmények (tantárgyanként, évfolyamonként)
A képzés feladata
Ismertesse meg a tanulóval
-

a további mozdulattípusokat: forgások, forgatások, keringés,

-

a mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmakat: páros viszony, fogások,

-

táncos – eszköz viszonya,

-

a mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzését táncjelírással

Fejlessze a tanuló:
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-

mozdulat analizáló és szintetizáló képességét,

-

mozgáskoordinációját,

-

tér, ritmus és dinamikai érzékét,

-

testtudatát,

Tananyag
Törzsanyag

Mozdulatelemzés:
a, mozdulattípusok:

Táncjelírás:

forgás:

különböző típusú forgások jelölése

perdülő

frontirányok

perdülés nélküli
ugró

·kiegészítő jelek
testrészek és ízületek
(csapásolás, lábszárkörzés,
lábfej tartás (lefeszített, "pipáló")
· keringés jelölése
· keringés

gesztus

· újabb gesztusok jelölése
testrészek forgatása
karhelyzetek
csípő forgatása
törzs forgatása, döntése

hajlítása
kiegészítő fogalmak
· páros viszony

· páros viszony jelölése

· fogások

· fogások jelölése

· táncos-eszköz viszonya

· vonatkozási jel

Kiegészítő anyag:
-

motívumok, rövid táncos folyamatok önálló lejegyzése.

Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltétele:
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Legyen képes:
-

a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos előadására,

-

a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására,

-

egy motívumsor leolvasására, folyamatos előadására.

Ajánlott irodalom:
Sz. Szentpál Mária: Hogyan olvassuk a táncleírásokat? Budapest, 1954.
Sz. Szentpál Mária: A mozdulatelemzés alapfogalmai Budapest, 1967., 1978.
Sz. Szentpál Mária: Táncjelírás (Lábán – kinetográfia)
I.

kötet 1964., 1976.

II.

kötet 1969.

III.

kötet 1973., Budapest

Lányi Ágoston: Néptánc olvasókönyv, 1980. Budapest
Neuwirth Annamária: Táncjelírás és – olvasás alapfokon 2005., Budapest

194

Színművészet - bábművészet tanszakok
Színjáték

Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai
foglalkozások és azok óraszámai
A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 évfolyam
A képzés tantárgyai
Főtárgy: drámajáték (1–2. előképző és 1–6. alapfokú évfolyamokon);
színjáték (7–10. továbbképző évfolyamokon).
Kötelező tantárgyak:
beszédgyakorlatok (1–8. alapfokú és továbbképző évfolyamokon);
mozgásgyakorlatok (1–8. alapfokú és továbbképző évfolyamokon).
Kötelezően választható tantárgyak:
vers- és prózamondás (az 1. alapfokú évfolyamtól);
Megjegyzés: A 7–8. évfolyamon a kötelező tantárgyak magas óraszáma miatt nincs választási
kötelezettség (a fenti tantárgyak – természetesen – választhatók).
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, az
előírt tananyag
Drámajáték
A

drámajáték

főtárgy

célja,

hogy

a

különböző

dramatikus

tevékenységformákon,

képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló
érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve
az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának
folyamatát. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a
színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül
tanulótársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára.
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A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval az improvizációs technikákat, a színház és a társművészetek alapjait, a
színházi alapfogalmakat.
Fejlessze a tanuló fantáziáját, figyelmét, fegyelmét és önismeretét, kreativitását, alkotóképességét,
gesztusnyelvi kifejezőképességét, a kapcsolatteremtő és együttműködő képességét, .a térbeli tájékozódását és a kreatív térhasználatot.
Alakítsa ki a tanulóban a kifejező beszéd és mozgás képességét.
Tegye képessé a tanulót a test kontrollálására, az improvizációs technikák alkalmazására.
Ismertesse meg a tanulóval a helyi hagyományokra épülő figurákat, pl. Hevesen Marci figurájának
megjelenítése a csőszös, illetve a népi pásztorjátékok kapcsán („Él, mint Marci Hevesen”), vagy a
Tonuzobával kapcsolatos mondák megismertetése.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát, a különböző verbális és gesztusnyelvi
megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét, a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú fejlettségének
mértékét, figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés
feltételeit; társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a szerepjátékok során és az improvizációkban; a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák
adta lehetőségeket, használatuk lehetséges módjait; az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában; az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban; a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás
egyes lépéseit; összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák,
illetve a szerepjáték lehetőségeit; a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében.

Legyen képes
figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre; társai, önmaga és a felnőtt világ
érzékeny megfigyelésére; a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatosabb
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használatára; a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben; érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására; érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására; tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra; pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg; kreatív dramatizálásra, a dramatizálás
alapvető eszköztárának önálló alkalmazására; saját teste, mozgása, illetve a tér és a térben mozgó
társak differenciált és pontos érzékelésére, a tér kreatív használatára; egyre növekvő intenzitású,
tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban; különböző
– felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek verbális, vokális, mozgásos, mimikai
és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel történő kifejezésére; összetett művészi
üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák együttes alkalmazásán keresztül; a
megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében.
Előképző évfolyamok
Első évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a ritmus és a mozgás-mozdulatlanság fogalmát; a szerepjáték
élményét.

Fejlessze a ritmusérzéket, a beszéd- és mozgáskészséget, a csoportos megszólalás, a játékban
történő együttműködés képességét, egyén és csoport együttműködését.
Követelmények
A tanuló ismerje a ritmus fogalmát, a szerepjátékoz kapcsolódó magatartásformákat, azok
jelentést, maszkok készítésének módját, használatát.

Legyen képes a játékban való aktív részvételre, a ritmus átélésére, helyes szerepvállalásra, néhány mondóka, egy-két rövidebb vers önálló elmondására.
Tananyag
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Az előképző első évfolyamán a tananyag szerkesztett játék köré fonódik.
A szerkesztett játékot mondókákból, ütemhangsúlyos versekből állítsuk össze. Tegyük lehetővé
minden tanuló számára a rövid önálló és a kórusos megszólalást egyaránt, a mintegy tízpercnyi
tudatos színpadi játékot, de ne várjuk el zárt szituációk eljátszását, a figurateremtést, figuratartást,
jellemfejlődés ábrázolását.
Gyakorlatok, játékok:
–

a kifejezést segítő, a játékot előmozdító beszédgyakorlatok;

–

önismereti és társismereti játékok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);

–

tükörjátékok;

–

maszk készítése.
Második évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval a gesztusnyelv legalapvetőbb elemeit, ennek üzenetét, az
érzékszervi funkciókat, a szerepjátékban, csoportos játékban keressék az egyéni figura
kialakításának módját.

Fejlessze az egyéni megszólalás és az érzékelés és a megfigyelés képességét, kreativitást.
Követelmények
A tanuló ismerje a közösségben végzett munka legalapvetőbb követelményeit, az egyéni és
társas megszólalások szabályait (kórusok, felelgetések, közös fokozás, kórust ellenpontozó
megszólalások).
Legyen képes a tér pontos érzékelésére, különböző tipikus magatartásminták utánzására, rögzített játékok felidézésére, önálló szövegmondásra.
Tananyag
Az előképző második évfolyamán a tananyag etűdjáték köré fonódik.
Az etűdjáték folyamatos színpadi munkát követel, hangulatilag összefüggő, legalább négy-öt
versből, prózarészletekből, mesékből állítsuk össze. Ezeket sok mozgással, közös akcióval,
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világos, változatos térformákkal kollektív játékként szólaltassák meg a tanulók, ne
versösszeállításként. Még nincs történetmesélés, de elvárható a játszóktól az érzés- és
hangulatváltások folyamatos közvetítése.

Alapfokú és továbbképző évfolyamok
Első évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a tér érzékelését, használatát és jelentését; a történet, s a
történetben szereplők fontosságát; az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.)
kifejezésének és megjelenítésének módját.
Fejlessze a beleélés és a társakkal való együttműködés képességét, a verbális és nonverbális kifejezőeszközöket.
Követelmények
A tanuló ismerje a tér érzékelését, használatát és jelentését; a történet, s a történetben szereplők
fontosságát; az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésének és
megjelenítésének módját.
Legyen képes egy egyszerű, könnyen követhető történet (pl.: La Fontaine, Aesopus, Heltai, Móricz állatmeséi) átélésére, elmesélésére, színpadi megjelenítésére, valamint a társak gesztusainak
értelmezésére.
Tananyag
A tananyag egy egyszerű állatmese vagy tanító, esetleg verses mese köré fonódik. A mese
feldolgozása és színpadra állítása során fontos, hogy a tanulók kontaktust tudjanak teremteni
egymással egy egészen rövid és világos szituációban.
Gyakorlatok, játékok:
–

önismereti és társismereti játékok (ajánlott Előd Nóra: Drámajátékok c. könyve)

–

szituációs játékok;

–

improvizációk, csoportos improvizációk;

–

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);
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–

ritmus a mozgásban, beszédben;

–

szövegek különböző stílusban való megjelenítése.
Második évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval a bizalom fontosságát, a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás,
feszültségkeltés szabályait, a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat,
alakokat.
Fejlessze a kapcsolatteremtés és a fiúk és lányok együttműködésének képességét, az eltérő magatartásformák, gondolkodásmódok („különc” viselkedés) megértését és elfogadását, valamint a
szociális érzékenységet.
Követelmények
A tanuló ismerje a bizalom fontosságát, a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás,
feszültségkeltés szabályait; a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat,
alakokat.
Legyen képes szerepvállalásra, a szereppel járó tulajdonságok megértésére, megjelenítésére, tudatos koncentrációra, elfogadásra, a bizalom átélésére, az egyre fontosabbá váló kortárs kapcsolatok ábrázolására egy-egy szituációban, egy történet közös dramatizálására a megismert munkaformák (kórusok, tablók stb.) segítségével.
Tananyag
A tananyag olyan népmesék köré fonódik, melyek tartalmazzák a szokásos mesefordulatokat,
állandó meseelemeket, típusokat. Ajánlott mesegyűjtemények: Hetedhét Magyarország sorozat.
Gyakorlatok, játékok:
–

önismereti és társismereti játékok;

–

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;

–

bizalomgyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);

–

egyszerűbb szituációs játékok (rövid, világos kereteket megadó, ismert élethelyzeteket feldolgozó rögtönzések);

–

természetes megszólalást segítő beszédtechnikai gyakorlatok.
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Harmadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a beleélés lehetőségét, a másik sorsának átélését a játékban, az
archetípusos érzelmek megélését, a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az
egyes magatartásformákban, viselkedésmódokban, a szertartásjáték formáit, a feszültséget a
szituációban, színjátékban, a kapcsolatteremtés fontosságát.
Fejlessze a kreativitást, a fantáziát, az együttműködést, a csapatmunkára való képességet, a kíváncsiság és elfogadás képességét, a felelősségvállalást, a problémaérzékenységet, problémamegoldási készséget, a túlzó, sűrítő, lényegkiemelő színjáték képességét.
Követelmények
A tanuló ismerje a beleélés lehetőségét, a másik sorsának átélését a játékban, az archetípusos
érzelmek megélését, a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes
magatartásformákban, viselkedésmódokban, a szertartásjáték formáit, a szituációban,
színjátékban megjelenő feszültséget, a kapcsolatteremtés fontosságát.

Legyen képes tudatos, alkotó színpadi jelenlétre, feszültségteremtésre, konfliktusmegoldásra; az
egyes alakok hagyományainak, értékrendjének, világlátásának a figura cselekvéseiben, döntéseiben
való felismerésére; átélésére és megjelenítésére; jellemzésre nonverbális eszközökkel, illetőleg ennek értelmezésére; egy-egy figura, helyzet magját túlzó eszközökkel megjeleníteni; csoporton belül a versengés és kooperáció termékeny harmóniájának megteremtésére.
Tananyag
A tananyag olyan népmese vagy népmesék, amelyek megismertetik a tanulókat más kultúrákkal előző évfolyamban a magyar népmesékkel dolgoztunk - (pl.: Ezeregyéjszaka, Pancsatantra,
indián, afrikai, japán mesék). A mese feldolgozása során szembesülni kell egy másik kultúra
értékrendszerével és gondolkozásmódjával, valamint követelményrendszerével.

Gyakorlatok, játékok:
–

önismereti és társismereti játékok;

–

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;
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–

bizalomgyakorlatok;

–

fantáziajátékok;

–

improvizációs gyakorlatok (párban és csapatban);

–

a szerepcsere, szerepátvétel improvizációs formái;

–

kontextusépítő játékok;

–

a kiválasztott mese közegében játszódó drámaóra;

–

a szociokulturális különbségekből fakadó konfliktusokat feldolgozó drámaóra.
Negyedik évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval az önálló történetalkotás lehetőségét, a sors, a történet, a jellem
fogalmát, a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének
módját, a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit.

Fejlessze a problémamegoldó gondolkodást, a probléma feltárásának, megfigyelésének képességét, a koncentrációt, az empátiát, a nonverbális jelek érzékelését és értelmezését, a helyzetek, szituációk érzelmi hátterének feltárását, elemzését segítő képességeket, egyes viselkedésformák, cselekvések, döntések szociális hátterének feltárási és megfogalmazási képességét.
Követelmények
A tanuló ismerje az önálló történetalkotás lehetőségét, a sors, a történet, a jellem fogalmát, a
különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének módját, a
különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit.
Legyen képes közös dramatizálásra, a közös dramatizáláson keresztül jellem felépítésére; konfliktuskezelésre, történetalkotásra.
Tananyag
A tananyag olyan történet feldolgozása, melynek csak az alappontjait, dramaturgiai fordulóit
adjuk meg. Szituációs játékokkal, „tanítási drámával” teremtjük meg a történet kontextusát.
Gyakorlatok, játékok:
–

önismereti és társismereti játékok;

–

bizalomgyakorlatok;

–

improvizációs játékok;
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–

koncentrációs játékok szöveggel, mozgással.
Ötödik évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések
értelmezésének művészi és mitikus módját; a metaforikus, szimbolikus látásmódot; a szimbolikus
ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait; a jelenkor meghatározó
racionális, empirikus tudományos megismerése és a mitikus, művészi megismerés közötti
különbséget; a humort, mint a problémamegoldás egyik módját, az érzések, érzelmek színpadi
megjelenítésének eszközeit; a mitológia legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait,
amelyből egy vagy több mítoszt eljátszanak.

Fejlessze az önismeretet, a pozitív jellemvonások tudatos fejlesztésének képességét, a fizikai, intellektuális, szociális kompetenciákat a színjátékon keresztül; a kreatív gondolkodást, a kezdeményezőkészséget, az aktivitást; az önállóságot, a hétköznapi élethelyzetek elemzésének készségét,
metaforikus szimbolikus megjelenítésének képességét.

Ösztönözze a tanulót a hétköznapi élethelyzetek hátterének tudatos kutatására. Alakítson ki a
tanulóban egészséges testképet.
Követelmények
A tanuló ismerje a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezésének
művészi és mítikus módját; a metaforikus, szimbolikus látásmódot; a szimbolikus ábrázolás
alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait; a jelenkor meghatározó racionális,
empirikus tudományos megismerése és a mitikus, művészi megismerés közötti különbséget; a
humort, mint a problémamegoldás egyik módját, az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének
eszközeit; a „mitológia” legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amelyből egy vagy
több mítoszt eljátszanak.
Legyen képes egy történet önálló értelmezésére, elemzésére, a színpadi figurák érzelmeinek átélésére, megjelenítésére; a színpadi szimbólumok üzenetének megértésére; a színpadi szimbólu203

mok érzelmi feldolgozására; szimbólumalkotásra, az improvizáció minden formájában (egyéni,
páros, csoportos, teljesen rögtönzött, megbeszélt) kreatív, kezdeményező megnyilvánulásra, személyes érzelmek szimbolikus átfogalmazására a játékban.
Tananyag
A tananyag mitológiák (pl.: görög, germán, kelta, finn, római) nagy története vagy történetei. A
mítoszon keresztül megérthetik, és megtanulhatják a tanulók, hogy különböző világértelmezések
léteznek, s megkereshetik benne önmaguk kérdéseit, válaszait.

Gyakorlatok, játékok:
–

bizalomgyakorlatok;

–

önismereti és társismereti játékok;

–

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;

–

páros és csoportos improvizációk (improvizációk mitikus hősökkel, közegben, tárgyakkal,
helyszíneken stb.);

–

táncok, szertartásjátékok;

–

relaxációs gyakorlatok;

–

kellék-, maszk-, jelmezkészítés.
Hatodik évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának
lehetőségeit; szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, a konfliktuskezelés
színpadi lehetőségeit.

Fejlessze a pontos, lényegre törő kérdések megfogalmazásának képességét a világ bonyolult jelenségeiről; a kritika és önkritika képességét; a művészi alkotások iránti fogékonyságot; a társművészetek befogadásának képességét, az empátiát, a problémaérzékenységet más sorsok iránt.

Alakítson ki a tanulóban helyes önképet, segítése elő integrált énkép kialakítását.
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Ösztönözze a tanulót a művészi gondolkodásmód alkalmazására saját élethelyzeteiben.
Követelmények
A tanuló ismerje saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit,
szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, a konfliktuskezelés színpadi
lehetőségeit.

Legyen képes tanulmányai során szerzett színházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó módú felhasználására; egy élet és ember ismeretét mozgósító történetnek, valamint kontextusának megjelenítésére; cselekvések összetett hátteréről (lélektani, szociális) gondolkodni, azt elemezni; más értékrendek, normák, viselkedésformák megértésére, elfogadására; az eddig megismert tréningekhez, játékokhoz szükséges problémamegoldó, társakat segítő, inspiráló aktivitásra.

Tananyag
A tananyag életjáték létrehozása. Az alkotás során mozgósítani kell és lehet az összes színpadi
játékot és az ezeket előkészítő tréninget, gyakorlatot. A világ és az én művészi megismerése,
értelmezése saját élethelyzetre alkalmazható. Az életjáték létrehozása során el kell és lehet jutni a
konfliktusok és azok megoldásának újrafogalmazásáig, azok magasabb szintű megértéséig,
kezeléséig.
Gyakorlatok, játékok:
–

bizalomgyakorlatok;

–

önismereti és társismereti játékok;

–

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;

–

páros és csoportos improvizációk.

Színjáték
A színjáték főtárgy meghatározó céljai megegyeznek a drámajáték alapvető céljaival. A képzés a
korábbi évfolyamok munkájára épül: a megszerzett képességek elmélyítésére, tudatosítására, finomítására, az életkori sajátságokhoz történő igazítására törekszik. Ugyanakkor új tevékenységformák, munkamódszerek lépnek be, a képzés hangsúlya a színházi formák felé tolódik.A képzés
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mindvégig három pilléren nyugszik. Ezek: önálló szövegmunka, a színházi tréning és az előadás
létrehozása, a közönség elé lépés.
A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval az összetettebb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását;
az alapvető színházi szakkifejezéseket; a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi
stílusokat; a színházi műfajokat; a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit; a
színészi játék alapvető iskoláit; a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat
elfojtó vagy kiszabadító megnyilvánulások különbségét; a színészi alkotómunka fázisait, a színészi
tevékenység alapvető elemeit; a színházi alkotómunka főbb összetevőit; a színház jelenkori
társadalmi szerepét; napjaink színházi struktúráját.

Fejlessze a tanuló érzelemkifejező eszköztárát az összetett karakterek ábrázolásához; mozgásos
karakteralkotó technikáit, a karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit;
szereprepertoárját, illetve ezen keresztül ön- és társismeretét; improvizációs képességét; szövegés előadás-elemzési képességét. Azon képességét, hogy a valóságon keresztül értelmezni tudja a
színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot, társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei,
táncos) kifejezőeszközeit.

Ösztönözze a tanulót elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára, elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő megjelenítésére; színházi előadások megtekintésére (szabadidejében); iskolán kívüli produkciókban való részvételre, tapasztalatainak megosztására társaival; társai előtti előadások tartására, a látott vagy részvételével zajló előadások véleményezésére, a színházi/drámai szakirodalom, illetve szaksajtó tanulmányozására.
Biztosítson lehetőséget hivatásos, alternatív, amatőr társulatok és kortárs (diák) csoportok élő
színházi előadásainak megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére; színházi előadások videofelvételeinek megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére, működő színtársulatok munkájába való betekintésre; a technikai fejlesztés terén a tanulók speciális igényeinek kielégítésére; a helyzetgyakorlatok, színházi improvizációk körén túlmenően csoportos színházi alkotó tevékenységben való részvételre; többféle műfaj és/vagy színházi stílus színészi megtapasztalására;
a tanulók igényeitől függően nyilvános bemutató(k) tartására.
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, az alapvető színházi szakkifejezéseket; a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat; a
szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit; a színészi játék alapvető iskoláit; a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit; a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját.

Legyen képes a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel; egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra;
más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során, színházi
improvizációra, a társak játékát előmozdító, a színjátszói energiákat felszabadító megnyilvánulásokra, különféle szerepek megformálására; drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására; színházi előadások elemzésére, értékelésére, a rendezői instrukciók
mentén végzett munkára; a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot.
Hetedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit; a figurába
lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát; az intenzitás, a színészi
energia fogalmát, a tipizáló játékmód módszerét (kiemelés, sűrítés), a visszatérő szabályjátékokat,
az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában, a fokozást, kiállás, váltás eljárásait,
hatását, a foglalkozás legfontosabb munkaformáit (önálló munka, teljes improvizáció, megbeszélt
improvizációk stb.), a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit; a
társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy kiszabadító
megnyilvánulások különbségét. Az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető
színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül, a szituációt meghatározó
körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, kivel); a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást,
jelenépítést, fokozást, intenzitásnövelést egy jeleneten belül.
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Fejlessze a koncentrációt, a társak játékának érzékelését, az abból való építkezés készségét, a
kezdeményező- és a megfigyelőkészséget (önmaga és a társak reakcióinak megfigyelését), a játékkedvet, az energia felszabadításának képességét, az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, az önfeledt, egyben koncentrált játékállapot megteremtésének adottságát, az arányérzéket, játékintenzitást, az önkifejezést, a kíváncsiságot, nyitottságot, az együttműködési készséget.
Követelmények
A tanuló ismerje a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit, a figurába lépés, kilépés,
figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát, az intenzitás, a színészi energia fogalmát, a
tipizáló játékmód hatását, a visszatérő szabályjátékokat, az alkat, a személyiség szerepét a színházi
alkotómunkában, a fokozás, a kiállás, a váltás eljárásait, hatását, a foglalkozás legfontosabb
munkaformáit (önálló munka, teljes improvizáció, megbeszélt improvizációk stb.), a kollektív
alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit, a társak játékát blokkoló vagy
előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy felszabadító megnyilvánulások különbségét, az
idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat egy
jeleneten (improvizáción) belül, a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol,
mikor, kivel), a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást, jelenépítést, fokozást,
intenzitásnövelést egy jeleneten belül.

Legyen képes tipizáló, túlzó ábrázolásra, a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nonverbális eszközeit a kifejezés érdekében mozgósítani, saját testi adottságai, személyisége szerint
fogalmazni, életismeretét, tapasztalatait mozgósítva megragadni, megformálni tipikus figurákat,
emberi alaphelyzeteket, gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra, tanári segítséggel személyes tartalmak közlésére alkalmas, neki való, szövegek kiválasztására,
értelmezésére, a kiválasztott szövegeket önállóan interpretálni, tanári instrukciók mentén újabb és
újabb változatokat kidolgozni, alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül, csendben, inspiráló figyelemmel kísérni társai játékát, a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó
normáit figyelembe véve társaival együtt dolgozni, a szituációt meghatározó körülményeket (kik,
mit, miért, hol, mikor, kivel) figyelembe véve improvizálni, a feszültséget növelni, fordulatot cselekménybe építeni, jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni, fokozni, intenzitás növelni egy jeleneten
belül, valamint saját ötleteit megfogalmazni, eljátszani.
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Tananyag
1. Önálló szövegmunka
A tanulók félévenként legalább három verset (pl.: Ady Endre, Weöres Sándor, Varró Dániel) tanulnak meg. Ezek között legyen olyan, amely az egyéni humor megmutatkozására ad módot,
olyan, amely bensőséges érzelmek kifejezésére ad lehetőséget, és olyan, amely által erős indulatok,
nagy szenvedélyek jeleníthetők meg. Ezekből a vezető tanár döntése alapján készül szerkesztett
vagy nem szerkesztett összeállítás, munkabemutató vagy előadás.

2. Előadás
A legjobb improvizációkból etűdjáték készül. Az elkészült anyag színvonala, szerkesztettsége
alapján demonstrációként, munkabemutatóként vagy előadásként kerülhet a nézők elé. A hetedik
évfolyamon végzett munka nem követeli meg, hogy feltétlenül előadással záruljon!

3. Tréning
Szövegfragmentumok, verssorok, dialógusrészletek az improvizációkhoz – Szabályjátékok Tükörgyakorlatok - Csoportépítő játékok – Bizalomgyakorlatok - Koncentrációs gyakorlatok
Improvizációk szöveg nélkül, mondathelyettesítő eszközökkel (idegen nyelv, halandzsa, számok,
városnevek stb.), megadott szavakkal (Maradsz! – Megyek!) vagy mondatokkal (Most higgyek neked?
– Nem mondhatok mást.)
Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel - Egyidejű egyéni improvizációk
(mindenki játszik, nincs „közönség”)- Drámaórák
Nyolcadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód
sajátosságait, különbségeit, viszonyát, eszközkészletét, a jelenetek előadássá szerveződésének
módozatait, törvényszerűségeit (kontraszt, motívumátvitel, tempó, ritmus); az egyes színészi
kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalásmód stb.) együttes és elkülönített használatának
jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt, a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait, a
színészi reprodukció jelentőségét és módszereit (a színészi alkotómunka legfontosabb iskoláit,
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ezek alapvető eljárásait – Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Anton Csehov stb.), az epika és a dráma
különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és módszerit, a történetmesélés színházi eszköztárát, a
színpadi humor természetét, eszközeit; a kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás,
kóruscselekvés, helyszínek közös megjelenítése, a narráció formái stb.), az együttes játék
színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló verziók, mondatgyűjtés, dialógusírás, képek
felrakása stb.), az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját, a jelenetépítő,
illetve -blokkoló akciókat, reakciókat, a helyszín- és jelenetváltás, valamint az időkezelés
konvencióit egy előadás összetett jelrendszerében; egy jelenet szociokulturális, történelmi
közegének jelentőségét (szokások, erkölcsi törvények, meghatározottságok), egy előadás
feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét.

Fejlessze a koncentrált állapot megtartásának készségét, az egészben (teljes alkotófolyamat, előadás) látás képességét, a befelé figyelés adottságát, a helyes önértékelést, önkritikát, a színészi
energiák kezelésének készségét, az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, az odaadó, önfeledt,
mégis tudatos játék képességét, az arányérzéket (a nézői figyelem fókuszálásának készségét: a tanulók érzékeljék, mikor, mennyire fontos akciójuk, tudjanak a kórusból „előlépni” és visszaállni),
a vitakészséget, az érvelés kultúráját, ötletek, gondolatok artikulációját, az alkotó párbeszéd képességét a csoport minden tagjával, a nyitottságot, empátiát, a közösségi érzést, felelősségérzetet.
Követelmények
A tanuló ismerje a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait,
különbségeit, viszonyát, eszközkészletét; a jelenetek előadássá szerveződésének módozatait,
törvényszerűségeit (kontraszt, motívumátvitel, tempó, ritmus); az egyes színészi kifejezőeszközök
(arcjáték, gesztus, megszólalásmód stb.) együttes és elkülönített használatának jelentését, hatását,
az ebben rejlő kifejezőerőt, a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait, a színészi reprodukció
jelentőségét és módszereit, az epika és a dráma különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és
módszereit, a történetmesélés színházi eszköztárát, a színpadi humor természetét, eszközeit
(gépiesség, kontraszt, funkció és státus különbsége, meglepetés, inkongruens közlés stb.), a
kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös megjelenítése,
a narráció formái stb.); az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló
verziók, mondatgyűjtés, dialógusírás, képek felrakása stb.), az előadásra készülés, a néző elé állás
„játékszabályait”, morálját, a jelenetépítő, illetve -blokkoló akciókat, reakciókat; A helyszín- és
jelenetváltás, valamint az időkezelés konvencióit egy előadás összetett jelrendszerében, egy
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jelenet szociokulturális, történelmi közegének jelentőségét (szokások, erkölcsi törvények,
meghatározottságok),egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek
jelentőségét.

Legyen képes a tipizáló játékot mélyíteni, egyéníteni, a színészi váltás éles és finom változataira,
saját testi és pszichikai adottságai ellenében, abból kimozdulva, „ellene” játszva fogalmazni, az
egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, előadásmód stb.) együttes és elkülönített használatára, mozgósítani a tipizáló ábrázolás árnyaltabb eszközeit, személyes élményeinek, gondolatainak „alapanyagát” figurába, jelenetbe sűríteni, a nézői figyelem fókuszálására (tudjon
„előlépni” a kórusból, visszaállni), egységes színészi intenzitású (partnerekkel összehangolt) improvizációra, a jelenet szociokulturális, történelmi közegét (szokások, erkölcsi törvények, meghatározottságok) figyelembe véve improvizálni, az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáiban együtt dolgozni társaival (önálló verziók, mondatgyűjtés, dialógusírás, képek felrakása stb.), tanári segítséggel saját világérzésének, gondolatainak megfogalmazására alkalmas kisepikai alkotást választani, önismerete segítségével karakteréhez illő monológot választani, amelyet
személyes hitellel, így hatásos módon tud megszólaltatni, az általa kiválasztott szövegekből saját
értelmezését több variációban, különböző eszközökkel megjeleníteni, a csoport összes tagjával
magas szinten együttműködni, együtt dolgozni, ötleteit az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani.
Tananyag
1. Önálló szövegmunka
A nyolcadik évfolyamon a tanulók félévenként egy-egy prózarészleten dolgoznak. Az egyik szöveg (pl. Franz Kafka-novellák, Örkény-egypercesek, Garaczi László-írások) a korosztály groteszk,
kritikus látásmódjának, humorának megszólaltatására ad lehetőséget, a másik a lélekábrázolásra
kínál lehetőséget (pl. Kosztolányi-, Csáth-, Kaffka Margit-novellák).
Az önálló szövegmunka keretében félévenként tanári segítséggel vagy önállóan egy-egy monológot választanak a drámairodalom klasszikusaitól (Szophoklész, Shakespeare, Molière). Ezeket
színházszerűen, cselekvő módon mutatják be.

2. Előadás
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Az év során elkészülő előadás egy verses vagy prózai epikus mű dramatizálása. A színre állítás
kollektív játékként, a diákszínjátszó formanyelven történik. Ez a forma mindenki számára lehetőséget nyújt a megmutatkozásra, az elsajátított színészi kifejezőeszközök mozgósítására. A történetmesélés buktatói, az epika tér- és időkezelése, az ebből fakadó nehézségek, a dialógusok hiánya kreatív hozzáállást feltételeznek és serkentenek – az együttes játékok formanyelvének alkalmazását és megújítását feltételezik. Ugyanakkor a történetben rejlő drámai helyzeteket érdemes
zárt, színházi szituációként megformálni. Az alapműben legyen humor, mélység, legyenek olyan
konfliktusok, alaphelyzetek, amelyek a személyes érintettséget biztosítják, vagyis az életkori problémákra (identitáskeresés, felnőttvilág hazugságai), a csoport belső történéseire rímelnek. Érdemes értékes alkotásokkal foglalkozni.
A forma sokszínűségéhez elengedhetetlen a tartalom gazdagsága. Bátran nyúlhatunk a „diákszínjátszó” klasszikusokhoz (Lúdas Matyi, A helység kalapácsa, János vitéz, Toldi, Karinthy-szövegek),
ezek azért lettek klasszikusok, mert remek játéklehetőséget nyújtanak. Inspiráló lehetőség az egyes
mitológiák (görög, kelta, germán, finn, magyar) nagy történeteinek színre állítása. Feldolgozhatunk
a korosztályról (is), korosztályhoz (is) szóló kortárs szövegeket is (pl. Garaczi László: Pompásan
buszozunk, Varró Dániel alkotásai stb.).
A közismert történet dramatizálása szabadabb, kreatívabb hozzáállást tesz lehetővé. Az újramesélés alapja, hogy figyelmesen újraolvassuk – felfedezzük – a remekműveket, így az adaptáció során
mindenki személyes gondolatait közölheti. A új felfedezés az első megfogalmazás izgalmát hordozza. Az előadás készítése nem történetfelmondás, hanem interpretáció.

3. Tréning
Versrészletek, klasszikus művekből (Shakespeare, Molière, Csehov) kiemelt mikrodialógusok
Szabályjátékok. A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok (csak
hanggal, mozgással, kifejezőeszközök ütköztetésével). Önismereti és társismereti játékok. A
bizalomgyakorlatok

bonyolultabb,

merészebb

verziói.

Többirányú

figyelmet

követelő

koncentrációs gyakorlatok. Műalkotás (festmény, fotó, zene) inspirálta improvizáció.
Improvizációk megadott cselekményvázra. Páros, hármas és csoportos improvizációk
felkészüléssel, illetve felkészülés nélkül. Hosszú (tíz percet is meghaladó) csoportos és páros
improvizációk, jelenetváltással, illetve zárt helyzetben. Történetmesélő improvizációsor.
Improvizációsor adott figurákra – figuratartással, a figura kibontásával. Színpadra állított alkotás
erkölcsi problémáit feldolgozó drámaórák.
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Kilencedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét, az
élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetőségeit, technikáit; a színjáték
hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit, a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét
szolgáló pszichofizikai módszereket (csendek, belső hang, belső monológ, mozdulatlan –
„eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselekvés); a kellékhasználat
szabályszerűségeit, alapelveit, a jelmez figurateremtő erejét, hatását, a státusjátékokat, saját
színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, gyenge státusú), a státusjeleket
(nonverbális jelek, beszédmód), a státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés
kontrasztjából fakadó termékeny feszültségeket, ezek jelenetépítő hatását, az alkotófolyamathoz
szükséges munkaformákat (dialógusírás közösen, önálló jelenet kidolgozása stb.), az
alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, a
reprodukció fegyelme stb.), a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó
nem hajlandó feladni személyes státusát), a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit
(feszítő

körülmények,

figurák

előélete,

jelenet

előzményei,

cselekvések,

döntések

következményei), egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét, a drámai dialógus sajátságait.
Fejlessze az érzelemfelidézés képességét, a színjátszó humorérzékét, az elmélyült, türelmes munka képességét, a verbális kifejezőerőt, az íráskészséget, az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást,
a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét készségét, a játékintelligenciát, a szintetikus gondolkodást, az érzékenységet, a toleranciát, az eltérő személyes tempó, különböző szintű, különnemű tehetség elfogadásának képességét, az ebből fakadó feszültségek kezelését.
Követelmények
A

tanuló

ismerje

a

realista-naturalista

játékmód

sajátosságait,

eszközkészletét,

az

élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetőségeit, technikáit, a színjáték
hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit, a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét
szolgáló pszichofizikai módszereket (csendek, belső hang, belső monológ, mozdulatlan –
„eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselekvés). A kellékhasználat
szabályszerűségeit, alapelveit, a jelmez figurateremtő erejét, hatását, a státusjátékokat, saját
színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, gyenge státusú), a státusjeleket
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(nonverbális jelek, beszédmód), státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés
kontrasztjából fakadó termékeny feszültségeket, ezek jelenetépítő hatását, az alkotófolyamathoz
szükséges munkaformákat (dialógusírás közösen, önálló jelenet kidolgozása stb.), az
alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, a
reprodukció fegyelme stb.), a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó
nem hajlandó feladni személyes státusát), a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit
(feszítő

körülmények,

figurák

előélete,

jelenet

előzményei,

cselekvések,

döntések

következményei), egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét, a drámai dialógus sajátságait.

Legyen képes az eltartás és azonosulás fokozataira, státusváltásra jeleneten belül és jelenetek között, a saját státus ellenében fogalmazni, új státusállapotokat kipróbálni, a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására, önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének technikáit,a csendes, visszafogott, mégis intenzív, szuggesztív játékra,
stilárisan egységes, szociokulturálisan hiteles mondatokban megszólalva improvizálni, kelléket
használva improvizálni, dialógust írni közösen, önálló jelenetet kidolgozni, változatokat készíteni,
a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmények, figurák előélete, jelenet
előzményei, cselekvések, döntések következményei) önállóan alkalmazni, egy-egy jelenet lélektani
hátterét kibontani, megmutatni, az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket
(alkotó közreműködés, nyitottság, a reprodukció fegyelme stb.) pillanatnyi hangulattól, formától
függetlenül megteremteni, személyiségét, színészi alkatát ismerve új kihívást jelentő monológokat
keresni (tanári segítségadással), monológok színházszerű kidolgozására, ahol harmóniában van a
kifejezőeszközök, technikák tudatos használata (térbeli helyzet, akciók, szünetek, hangerő stb.) és
a lehető legnagyobb hitelesség, megéltség, társai ötleteit, impulzusait továbbépíteni, saját ötleteivel összhangba hozni, ötleteit a készülő előadáshoz igazítani.
Tananyag
1. Önálló szövegmunka
A tanuló a magyar dráma ismert és kevésbé ismert 19. századi, 20. század eleji klasszikusaitól
(Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Szigligeti Ede, Csiky Gergely, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, Szép Ernő, Szomory Dezső, Bíró Lajos, Déry Tibor stb.) választanak monológot. Fontos
szempont, hogy a választott anyag a figurateremtés új útjait nyissa meg a színjátszó előtt, a szöveggel végzett munka új megszólalásmódot tegyen lehetővé.
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A második félévben visszatér a versmondás. A tanulóknak három verset kell választaniuk (pl. Pilinszky, József Attila, Nagy László stb.), ezt egyetlen szempont befolyásolja csak: hogy minél személyesebb tartalmak kifejezésére alkalmas szöveget leljenek.

2. Előadás
A csoport tematikus improvizációkból közösen ír drámát. A közvetlenségnek és a megformáltságnak egyszerre kell érvényesülnie. Rögtönzésekből jelenetek íródnak, a jelenetekből színjáték
szerveződik. Nem elég laza atmoszferikus, tematikus kapcsolatot találni a helyzetek között.

3. Tréning
Jelenetrészletek, dialógusok idegen nyelven. Státusgyakorlatok. A kifejezőeszközöktől megfosztott játékmód, gyakorlatai. Önismereti és társismereti játékok. A bizalomgyakorlatok bonyolultabb, merészebb verziói. Többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok. Jelenetek
szerepcserével. Improvizációk a helyzetet meghatározó körülményének (figura, hely, végkifejlet)
vagy ezek együttesének megadásával. Páros, hármas, négy- vagy ötszereplős improvizációk felkészüléssel, illetve felkészülés nélkül. Egyéni improvizációk, a csoportvezető, illetve a csapat tagjainak instrukcióira rögtön reagálva, azokat követve. Jellemfejlődést ábrázoló improvizációsor. A
kellékhasználat gyakorlatai. A közösen írt színjáték döntési helyzeteit körbejáró drámaórák.

Tizedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját, a szerepépítést
elősegítő munkamódszereket, eljárásokat (belső monológ, szereplők elő és utóéletének megírása,
emblematikus tárgy, gesztus), a szerepívet, a jellemábrázolást, a cselekvő elemzést, a folyamatos
színészi gondolkodást, a különféle színházi műfajok (commedia dell’arte, bohózat, lélektani
dráma) játékstílusát, a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását, egy előadás
stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt, a drámai alapanyag
színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendelkező, lejáró próba stb.) és ezek célját, a hűtlen
hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alkotói szabadságot az interpretációban,
a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek), a
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színre állított mű hatásdramaturgiáját, az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi,
kultúrtörténeti, filozófiai, néprajzi vonatkozásokat, egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető
tényezőit (tempó, kontraszt, várakozás stb.).

Fejlessze az ízlést, és az ítélőerőt, az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, a szimbolikus kifejezés készségét, a közösségben létezés, a közös célért végzett tevékenység minden lelki feltételét.
A záró évfolyamon a fejlesztés célja a képzés során megszerzett képességek, készségek, jártasságok szintézise. Továbbá, hogy a tanuló vizsgahelyzetben minél eredményesebben számot tudjon
adni ezekről. A megszerzett elméleti ismereteket, színészi tudást, munkaszervezési, gyakorlati jártasságot önállóan alkalmazni tudják az alkotó folyamatban (egy jelenet színrevitelében).
Követelmények
A tanuló ismerje a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját, a szerepépítést elősegítő
munkamódszereket, eljárásokat (belső monológ, szereplők elő és utóéletének megírása,
emblematikus tárgy, gesztus), a szerepívet, a jellemábrázolást, a cselekvő elemzést, a folyamatos
színészi gondolkodást, a különféle színházi műfajok (commedia dell’arte, bohózat, lélektani
dráma) játékstílusát, a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását, egy előadás
stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt, a drámai alapanyag
színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendelkező, lejáró próba stb.) és ezek célját, a hűtlen
hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alkotói szabadságot az interpretációban,
a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek), a
színre állított mű hatásdramaturgiáját, az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi,
kultúrtörténeti, filozófiai, néprajzi vonatkozásokat, egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető
tényezőit (tempó, kontraszt, várakozás stb.).

Legyen képes szerepív ábrázolására, jellemfejlődés megélésére, bemutatására, a cselekménykövető és -építő folyamatos gondolkodásra, „belső monológ” kidolgozására, a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében, önállóan jelenet színre állítására, a kifejezés érdekében
az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig különböző megnyilvánulásokra, az
improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára; folyamatos
igényes munkára (ne a főpróbaidőszakban „pörögjenek” fel), ötleteinek a színre állított drámához, a színre állításhoz történő igazítására.
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Tananyag
1. Önálló szövegmunka
Az év során egy – ha szükséges, tanári segítséggel – kiválasztott jelenetet, jelenetsort próbálnak
önállóan. A jelenet által megkövetelt játékmód éppen ellentétes legyen a közös produkció fogalmazásmódjával: ha lélektani-realista a produkció, akkor stilizált-szimbolikus és fordítva. A rendező-tanár facilitátor, visszajelzéseket ad az egyes munkafázisokban, de nem „rendez bele” a produkcióba.

2. Előadás
Olyan klasszikus, modern, kortárs dráma színre állítása köré szerveződik a munka, amelyben
mindenki valódi feladatot, igazi játéklehetőséget kap, melynek alapkonfliktusai meghatározó életélményei azonosak vagy megfeleltethetőek a korosztály számára. Ennek feltétlenül értékes drámai
alkotásnak kell lennie, ne követelje meg a teljes újrafogalmazást (adaptációval, önálló alkotás színrevitelével korábban már megismerkedtek). A szöveg, az értelmezés által megkövetelt színházi
nyelv egyaránt lehet realista-naturalista, illetve stilizált-szimbolikus (de elképzelhető, hogy a kettő
keveredését vagy stiláris váltást hív elő a darab). A munkafolyamat egyfajta szintézis: lehetőséget
ad a képzés során megszerzett tudás alkalmazására, a következetes, nagy igényű színházi alkotómunka természetének megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi jelek rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Szerencsés, ha a csapat tagjai megélik, hogy a színház összművészet. Rendkívül hasznos és valójában nélkülözhetetlen, hogy a látványelemek megteremtésében, a zenék megszólaltatásában, a mozgások, táncok betanításában
részt vegyenek azok a diákok, akik kedvet éreznek ehhez.

3. Tréning
A záró évfolyamon végigvesszük a továbbképző gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk a játszókban az
általuk bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a színjátszói készségek, ismeretek szintetizálására, felfrissítjük az elfeledett elemeket.
Analóg helyzetek a készülő előadás szituációihoz - Improvizációk különböző stílusban (vásári
színjáték, klasszikus tragédia, lélektani dráma) - Versek, versrészletek szimbolikus-stilizált feldol-
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gozása - Az atmoszférateremtés gyakorlatai - Azonos hangulatú, szimbolikusan kapcsolódó improvizációsor - A dráma közegében játszódó drámaóra.

BESZÉDGYAKORLATOK

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és maradásához, adottságaiknak és képességeiknek megfelelően – dramatikus és
színpadi munkájukban egyaránt – könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez.
A beszédgyakorlatok tantárgy tananyaga az egyes évfolyamokon a drámajáték/színjáték
tantárgy tananyagához kapcsolódik.
A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval a beszédfolyamat részeit (légzés, hangadás, kiejtés) és azok
összefüggéseit, egymásrautaltságát, a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit és azok
beszédtechnikai elemeit, az egészséges beszélőtől elvárható hangzás összetevőit, a beszédállapot
értékelésének szempontjait, a hibás beszédállapot jegyeit, a fejlesztő és szinten tartó beszédes
játékokat és egyszerű beszédgyakorlatokat.
Alakítsa ki a tanulóban az önelemzés és önértékelés igényét és képességét, a beszéd elemzésének képességét, a beszédszervek tudatos, pontos és célszerű használatát, a beszéd során megnyilatkozó személyiségjegyek fölismerésének, megértésének és létrehozásának képességét, az önképzés igényét.
Fejlessze a tanuló kifejező kedvét, hallási figyelmét és érzékenységét, koncentrációs készségét, játékosságát életkorának megfelelően, képzelőerejét és megfigyelő képességét, a produktív és reproduktív kifejezőkészségét.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, a légző- és hanggyakorlatokat, artikulációs gyakorlatokat és játékokat hangokkal, mechanikusan sorolható szavakkal, valamint irodalmi szövegekkel, a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat,
az általában érvényes hangsúlyszabályokat, az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét.
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Legyen képes a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságainak
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében, a követendő és az elvetendő beszédpélda
felismerésére hallás alapján, a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére
mások és saját beszédében.
Követelmények a tantárgyi program elvégzése után
A tanuló ismerje (az előbbieken kívül) a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, a
beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit.
Legyen képes (az előbbieken kívül) ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, dramatikus és színpadi munkájában az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására.
Első évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a beszéd folyamatát, a szó, a hang és a mozgás (gesztusok, mimika)
szerepét a közléseinkben, az egyszerű beszédfejlesztő játékokat.

Fejlessze a tanuló koncentrációs készségét, hallási figyelmét, játékos hangadó kedvét, artikulációs ügyességét, megfigyelőképességét.

Ösztönözze a tanulót saját és mások beszédállapotának tanulmányozására, véleményének megfogalmazására, fölismert gyengeségeik megerősítése érdekében gyakorlásra.
Követelmények
A tanuló ismerje a csoportos koncentrációs-, lazító-, légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokat,
játékokat, saját beszédének erényeit és gyengéit.
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Legyen képes aktív részvételre a játékokban, gyakorlatokban, a beszélők tartós figyelésére, megfigyelésére, 40-50 szótagnyi szöveg elmondására egy szólamként, artikulációs ügyesítő szólamok
elmondására emlékezetből.
Tananyag
Egyszerű lazítójátékok, gyakorlatok Légzőgyakorlatok, a légutak használata. Hangjátékok.
Artikulációs gyakorlatok, beszédmozgást ügyesítő játékok. Ritmus- és tempógyakorlatok pl.
szópárok ritmikus ejtése lassítással, gyorsítással, az időtartam betartásával. Egyszerű hangsúlygyakorlatok
(bármilyen könyv nélkül tanult szöveg alkalmas rá!)
Második évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a légzés alapfeladatát (élettani légzés) és annak szerepét a
beszédben, a légzéstípusokat.
Fejlessze a tanuló önmegfigyelő és önszabályozó képességét, türelmét és megértését önmaga és
mások iránt.
Ösztönözze a tanulót légzése célszerű és észrevétlen használatára beszéd közben (zaj és látvány
nélkül) , a rendszeres gyakorlásra.
Követelmények
A tanuló ismerje saját légzésmódját és az esetleges teendőit, légzéskapacitását, és a fejlesztés
gyakorlatait,

a

magánhangzók

pontos,

tiszta

ejtését

erősítő

hallás-

és

artikulációs

mozgásgyakorlatokat.
Legyen képes légzése egyszerű szabályozására, hosszabb (40-50 szótagnyi) szólamok elmondására egy levegővétellel, a levegő feltűnésmentes pótlására.
Tananyag
Légzőgyakorlatok: Légzéstípusok - Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok hangokkal, szósorokkal,
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mondókákkal és versekkel (mondatbővítés alaplevegővel)
Hanggyakorlatok: Hangerőjátékok a légzés tudatos irányításával
Artikulációs gyakorlatok, játékok: Áll- és ajakgyakorlatok - Magánhangzó-gyakorlatok
Ritmus- és tempógyakorlatok. Hangsúly-, hanglejtésgyakorlatok

Harmadik évfolyam
Feladatatok

Ismertesse meg a tanulóval a rezonancia és a középhang fogalmát, a mell- és a fejhang
fogalmát és hangzását, a beszédhibákat (selypesség, raccsolás) és a beszéd zavarait, akadályait
(hadarás, dadogás, szervi eredetű hangadási és artikulációs hibák), a hanglejtés szerepét, a
tájszólás és a beszédhiba különbségét.

Fejlessze a tanuló érzékenységét, megértését és tűrőképességét saját és mások beszédbeli nehézségei iránt, életkorát figyelembe véve hangi teljesítményét, változatosságát, játékos hangadó
kedvét.

Ösztönözze a tanulót saját hangi adottságainak megismerésére, megerősítésére és gazdagítására,
a beszéd zenei elemeinek (hangmagasság, erő, szín) változatos használatára, artikulációjának csiszolására.
Követelmények
A tanuló ismerje a gyakori beszédhibák elnevezését, hangzását és annak különbözőségét a
tájszólástól, a dadogás és hadarás fogalmát, és az ilyen tünetek kulturált kezelésének módját, az
artikulációs fejlesztő és korrekciós gyakorlatokat.
Legyen képes a gyakorlatokban alkalmazni a rekeszlégzést, 50-60 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, hallás útján felismerni a hibás ejtést, artikulációjának csiszolására alkalmas
szöveget emlékezetből elmondani, ismert szöveget szájról olvasva fölismerni, beszédes feladataiban tempót váltani.
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Tananyag
Légzőgyakorlatok:

Rekeszlégzés

hanyatt

fekve

-

Kapacitásnövelő

gyakorlatok

-

Légzésszabályozás, a pótlevegő technikája
Hanggyakorlatok, játékok. A középhang (oldott mellhang) gyakorlatai hangzókkal, szavakkal,
mondókákkal - A légzés és a hangerő, hangszín kapcsolata - Artikulációs gyakorlatok - Szájról
olvasó játékok - Hallásgyakorlatok (hibás és helyes ejtés megkülönböztetése) - Ritmus- és
tempógyakorlatok ~ váltások - Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ kérdések

Negyedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a koncentrációs légzőgyakorlatokat, a változatos, gazdag hangadás
kifejezőerejét, a mutálás eseményét és az ezzel kapcsolatos teendőket, az artikuláció
ritmusformáló szerepét.

Fejlessze a tanuló életkor engedte hangi teljesítményét, hallásfigyelmét és hangi emlékezetét, artikulációs biztonságát és pontosságát.

Ösztönözze a tanulót a helyes légzés és hangadás mindennapos használatára, az állandó megfigyelésre, az igényes artikulációra, a rendszeres gyakorlásra.
Követelmények
A tanuló ismerje a koncentrációs légzőgyakorlatokat, a beszédhang használatának természetes
és kímélő módját, saját hangi adottságát, korlátait és feladatait.

222

Legyen képes légzésakadályok nélkül beszélni (zaj, látvány, légszomj), 60-70 szótagnyi szöveget
egy szólamként elmondani, időmértékes – legalább három Weöres Sándor-verset – ritmizálni
hangos és néma szövegmondással egyaránt.
Tananyag
Légzőgyakorlatok: Koncentrációs légzőgyakorlatok, játékok - A pótlevegő technikája
Hanggyakorlatok. Hangmagasság- és hangerőgyakorlatok - Természetes és kitalált hangadási
módok, játékok
Artikulációs gyakorlatok: A magánhangzók időtartama - A sziszegő és a susogó hangok (sz, s z
stb.) hibái Ritmusgyakorlatok ~ az időmértékes verselés. - Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~
a tagadás (Nem téged láttalak.)
Ötödik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a szóbeli közlemények és a beszéd technikai elemeinek
összefüggését (hangszín, hangerő, tempó, szünet), a sziszegő és a susogó hangok korrekciós és
karbantartó gyakorlatait.

Fejlessze a tanuló hangadási sokszínűségét, hallási figyelmét, beszédfegyelmét.

Ösztönözze a tanulót a változatos, adottságaival összhangban lévő hanghasználatra hétköznapi
és színpadi beszédhelyzetben egyaránt, a verbális és nonverbális közlemények együttes értelmezésére, pontos, igényes artikulációra.
Követelmények
A tanuló ismerje a sziszegő és a susogó hangok helyes hangzását, saját ejtésével kapcsolatos
teendőit, a nonverbális közlemények szerepét és eszközeit.
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Legyen képes mozgás közben alkalmazni a rekeszlégzést, 70-80 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, a szükséges legkevesebb feszültséggel a hangerőt fokozni, ismert szöveggel, valamennyi jel figyelembevételével társait szinkronizálni, időmértékes verseket az értelmi hangsúlyok figyelembevételével, skandálás nélkül megszólaltatni (pl. a Lúdas Matyi részlete).
Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok
Hanggyakorlatok ~ feszültségmentes szöveges gyakorlatok
Artikulációs gyakorlatok ~ sziszegők, susogók
Ritmus- és tempógyakorlatok ~ ritmusjátékok, ritmuskánonok
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ az összetett mondatok
Hatodik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval saját és mások beszédállapota értékelhetőségének szempontjait, a
személyes (hétköznapi) és a nyilvános (színpadi) megszólalás követelményeit, különbségeit.
Fejlessze a tanuló beszédbeli (tartalmi, formai) igényességét, saját és mások beszédének értékelésében az árnyaltságot, saját és mások beszédgondjaival kapcsolatos megértés és türelem képességét.
Ösztönözze a tanulót a természetes, színes, adottságaikat megszólaltató beszédmódra, a tanultak alkalmazására minden hangos megnyilatkozásukban.
Követelmények
A tanuló ismerje saját adottságait, erényeit és hiányosságait és az ezzel kapcsolatos teendőket, a
hétköznapi és a színpadi megszólalás követelményeinek megfelelő szabályozás lehetőségeit.
Legyen képes legalább 80-90 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, saját és mások beszédállapotát reálisan értékelni, a színpadi munkájában érthetően, érdekesen és természetes, egyéni módon beszélni, a tanult gyakorlatokat alkalmazva szerepléseire beszédbemelegítéssel is fölkészülni (memoriterek felhasználásával).
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Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ a légzés hangjai
Hanggyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok váltásokkal
Artikulációs gyakorlatok ~ utánzó játékok
Ritmus- és tempógyakorlatok: csoportos, többszólamú ritmusjátékok; Tempóváltás. Hangsúly- és
hanglejtésgyakorlatok ~ variációk azonos szólamokon belül
Hetedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval irodalmi anyagok beszédtechnikai szempontból történő
feldolgozásának szempontjait, a suttogott színpadi beszéd követelményeit.
Fejlessze a tanuló figyelemmegosztó képességét, ritmus- és tempóérzékét mozgásos beszédgyakorlatokban.
Ösztönözze a tanulót feladatai tartalmi és formai (beszédtechnikai) szempontú elemzésére egyaránt, képességeit, adottságait jól kihasználó megszólalásokra, beszédállapota gondozására.
Követelmények
Ismerje a tanuló a suttogás technikáját, a hangerő, hangszín – és ezek váltásainak – és a
szünetnek közleményformáló szerepét.
Legyen képes a tanuló 90-100 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, a beszédgyakorlatok mondása közben a figyelmét legalább még egy tevékenységre fordítani (a haját befonni
stb.), suttogva is érthetően beszélni.
Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ figyelemmegosztással
Hanggyakorlatok ~ fizikai állapotok, közérzetek a hangban
Artikulációs gyakorlatok ~ suttogott szövegmondás
Ritmus- és tempógyakorlatok ~ szavak, rövid szólamok ritmizálása
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(pl.: közmondások)
Nyolcadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a váltás (hangerő, hangszín, tempó), a fokozás és csillapítás
figyelemfelkeltő és -megtartó szerepét, a blattolást.
Fejlessze a tanuló egyre árnyaltabb kifejezőkedvét, beszédfegyelmét.
Ösztönözze a tanulót beszéde gondozására, színpadi és hétköznapi beszédhelyzeteiben az igényességre, az árnyalt, gazdag kifejezésre tartalmi és formai szempontból egyaránt.
Követelmények
A tanuló ismerje a váltás lehetőségeit, a szórend jelentésformáló szerepét (Petit láttam. Láttam
Petit.).
Legyen képes legalább 15 perces beszédbemelegítést önállóan, szövegesen (memoriterekkel) végezni, 100-110 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, alkalmazni a hangerő, hangszín és
tempó váltásait színpadi feladataiban és lehetőleg hétköznapi beszédhelyzeteiben is, önállóan, fegyelmezetten és kitartóan beszédgyakorlatokat végezni, ismeretlen szépirodalmi szöveget értően
tolmácsolni.
Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ váltásokkal
Hanggyakorlat ~ szöveges gyakorlatok erő- és magassági váltásokkal
Artikulációs gyakorlat ~ tempó- és hangerőváltásokkal
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlat ~ szórend-variációk
MOZGÁSGYAKORLATOK

A tantárgy célja a tanuló felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos dráma- vagy színjátékfoglalkozásokon történő részvételre; az alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása és elméleti megismertetése; a próbaállapot elérése csoportkohéziós, spe-
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ciális mozgásos feladatok, illetve a koncentrációt és a kondíciót fejlesztő gyakorlatok révén; az
esetleges sérülések, az ütközésektől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve tartózkodás megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel.
A félórás időkeret döntően befolyásolja a tanítási óra szerkezeti felépítését, metodikai szerkezetét.
A tanórán alkalmazott gyakorlatok fizikai, élettani és pszichés terheire a tanulókat kellőképpen fel
kell készíteni a baleset- és sérülésveszély elkerülése érdekében.
Helytelenül felépített foglalkozáson nem jön létre az optimális koncentrációs állapot, érzékszervi
és „motoros” (a mozgás idegrendszeri vezérlő mechanizmusai) fogékonyság.
A tanóra hagyományos értelemben vett bemelegítő szakaszát nem lehet didaktikusan elkülöníteni
a fő tanítási anyagtól. A foglalkozásokat passzív, nyújtó jellegű gyakorlatsor után a fokozatosság
elve alapján a kis intenzitású, alacsony fizikai igénybevétellel járó feladatoktól kell felépíteni úgy,
hogy a kellő pszichés és fizikai állapot létrejöjjön.
A képességfejlesztés különböző területeit (a kondicionális, a koordinációs és az érzékeléssel
összefüggő képességeket) a tanórai gyakorlatban nem lehet egymástól teljesen elkülöníteni,
változó hangsúllyal, de mindig jelen vannak. Ezért a feladatok éves bontásában az egyes területek
fejlesztésének időszakos hangsúlyai jelennek meg.
A hatékony foglalkozás érdekében az óra szervezeti kereteinek kialakítását, a figyelmi, motivációs
állapot kialakítását, a rendelkezésre álló tér használatát, az egymásra való odafigyelést, a csoportos
együttműködést, hibajavítást, az értékelés, önértékelés lehetőségét az egyes gyakorlatokban,
gyakorlatsorokban kell érvényesíteni.
A tréning jellegű foglalkozás előnye a komplexitásban, időbeli hatékonyságában, sajátos motiváló
és összetartó erejében van. A tanítási folyamat előrehaladtával fordítsunk egyre nagyobb
figyelmet a tudatosításra, hogy megalapozzuk az önálló munkát.
A mozgás tantárgy legfontosabb feladata a komplex pszichés, mentális és fizikai
képességfejlesztés, amely alkalmassá teszi a tanulót a különböző színpadi feladatok
elvégzésére.
A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval a mozgásgyakorlatok tréning menetét, a bemelegítés menetének
fiziológiai okait, a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségét, illetve rendszerét, a különböző
gyakorlattípusok szerkesztésének menetét, a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, a
mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében.
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Fejlessze a tanuló mozgáskoordinációs készségét, koncentrációs készségét, és teherbíró képességét, fizikai képességeit, kondícióját, rugalmasságát, mozgásmemóriáját, mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét.
Ösztönözze a tanulót a bemelegítés gyakorlatainak koncentrált és intenzív elvégzésére, a különböző próbahelyzetek, szituációk megfelelő próbaállapotban történő megoldására, önálló, a saját
képességei által megkívánt tréning elvégzésére, egyes feladatok előkészítéseként helyes bemelegítés, gyakorlatsor megválasztására és elvégzésére, helyes tematikájú tréning felépítésére és megtartására.
Biztosítson lehetőséget a témakör módszertanának elemző megismerésére, különleges, speciális feladatok elvégzésére előkészítő módszerek megismerésére, különböző stílusú mozgástechnika
tréningek megismerésére, az azokon való részvételre, működő színtársulatok, színházi műhelyek
tréningmódszereinek élő vagy videofelvételen történő megtekintésére.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje a bemelegítés menetének élettani hatásait, a gyakorlatok egymásra épülésének
logikai menetét, lehetőségeit, a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb
módozatait.
Legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, a megfelelő
próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére.
Követelmények a tantárgyi program elvégzése után
A tanuló ismerje a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, a tréningstílusokat, a mozgástechnikai tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében.
Legyen képes (az előbbieken kívül) egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning
összeállítására, körültekintő levezetésére.
Első évfolyam
Feladatok
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Ismertesse meg a tanulóval a bemelegítés alapgyakorlatait, a koordinációs és kondicionáló
gyakorlatokat, a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat.
Fejlessze a tanuló kondícióját az intenzitás, az időtartam, és az ismétlésszám figyelembevételével, koordinációs képességét, állóképességét, izületi mozgékonyságát, koncentrációs és ritmikai
képességét.
Ösztönözze a tanulót a helyes testtartás kialakítására, csoportos térmozgások segítségével a tér
hatékony kihasználására.
Követelmények
A tanuló ismerje a bemelegítés alapgyakorlatait, a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, a
koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat, a fő térirányokat.
Legyen képes tanári irányítással bemelegítés elvégzésére tükörmozgással, a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, a
koncentrációs és az egyszerűbb ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére.
Tananyag
A bemelegítés alapgyakorlatai, passzív és aktív nyújtó-lazító módozatai: csípőlazító
gyakorlatok terpeszülésben, aszimmetrikus ülésben, térdelésben, sarokülésben lábujjtámasszal,
illetve lefeszített lábfejjel. A törzs fő izomcsoportjainak meghatározása hason, háton fekvő
helyzetben különböző feszítő-ernyesztő gyakorlatokkal, az első és hátsó ív tónusának tudatos
vezérlése; törzshajlítások különböző térirányokban, vállöv nyújtása, karfeszítések elöl, hátul,
vállforgatások támaszban. Futás- és ugrógyakorlatok, játékok: érintő-, váltó-, párosfogó
játékok, utánzó szökdelések („indián”, „nyuszi”, „sántaróka”, „béka” stb.). A látásérzékelés
kiterjesztése (periferikus látás) labdás bemelegítő játékokkal, labdagurítások, majd átadások
csoportban egy vagy több labdával. Térkitöltő gyakorlatok, a tér egyensúlyban tartása járás-,
futásgyakorlatokkal, szabálytalan, társtól függő térmozgásokkal. Térérzékelő, koordinációs
gyakorlatok, játékok: „erdő” fogó, székfoglaló, csukott szemmel végzett tájékozódó
gyakorlatok, hangkövetéses gyakorlatok. Járás- és futásgyakorlatok (ügyelve az indítások,
megállások, irányváltoztatások változatos végrehajtására). Koncentrációs és ritmikai gyakorlatok
zene használatával, járásban és futásban indítás-megállítás gyakorlatok, csendreflex, járás, futás a
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zene ütemére.
Második évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait, a
játéktér és a nézőtér fogalmát, illetve a köztük fennálló irányviszonyok jellemzőit, a koncentrációs
és csoportos ritmikai gyakorlatokat.
Fejlessze a tanuló koordinációs képességét a hosszanti tengely körüli fordulatokkal, egyensúlyérzékét a természetestől eltérő testhelyzetekben végzett gyakorlatokkal, állóképességét a teljes
foglalkozáson való intenzív, kitartó közreműködéssel, koncentrációs és ritmikai képességét.
Ösztönözze a tanulót a társas együttműködésre, szabálykövetésre szabályjátékokban.
Követelmények
A tanuló ismerje a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait, a mozgás területén
használatos térirányokat, a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat, a zenei ütem „mérő” és a
tempó fogalmát.
Legyen képes tanári irányítással bemelegítő gyakorlatsor elvégzésére, a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, a társak mozgásától függően a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok koordinált elvégzésére, kondicionáló jellegű ismétléses gyakorlatsorok kitartó végrehajtására, egyszerűbb koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére.
Tananyag
A sor és oszlop kialakítása, távolságtartás járás, futás közben, nyitódás, záródás.
Térjátékok különböző térformák felvételére, formálására, kikerüléses gyakorlatok.
Futásos gyakorlatok: különböző tempójú futástípusok ritmustartással, ritmusváltással és irányváltással.
Gyakorlatok tempótartással, gyorsítással, lassítással, lassított mozdulatokkal, gyors, dinamikus,
impulzív mozdulatok, ellenpontozás dinamikai eszközökkel.
Indítás-megállítás gyakorlatok, illetve reflexjátékok: indítás és megállás gyors és lassú tempóban,
egyéni és páros helyzetekben.
Lassított mozgás: lassított mozgás különböző testhelyzetekben, a zene hangulatának, tempójának
követése klasszikus vagy más, nem monoton ritmusú zene segítségével.
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Forgások, fordulatok: forgások karlendítéssel, láblendítéssel, változatos gerinchelyzetekben, súlypont tudatos vezetésével.
Kar és láb összehangolt ritmikus mozgása, taps és lépés egyszerűbb kombinációi.
Harmadik évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval a bemelegítés speciális formáit, azok páros és önálló kivitelű
módozatait, talajtechnikai alapgyakorlatait, 4/4-es ritmusú egyéni és páros ritmikai gyakorlatokat.
Fejlessze a tanuló kombinatív és problémamegoldó képességét szabályjátékok felhasználásával,
kondícióját és koordinációs képességét utánzó mozgások segítségével, koncentrációs és ritmikai
képességét egyéni és páros ritmusgyakorlatokkal.
Ösztönözze a tanulót egyszerűbb feladatok önálló megoldására, önkontrollra, önfegyelemre,
önmagával szembeni igényességre.
Követelmények
A tanuló ismerje talajfogás, legördülés technikáját, esésgyakorlatokat, a test, testrész
mozgatásának lehetőségeit és korlátait, a testfogás módozatait, a társon végezhető
támaszhelyzetek és a terhelhetőség egyes lehetőségeit.
Legyen képes tanári irányítással bemelegítés elvégzésére, a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kondicionáló, koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére, felelősségteljes fegyelmezett munkavégzésre páros gyakorlatok esetén is.
Tananyag
A tér kitöltése a tér belső egyensúlyának megteremtése véletlenszerűen változó hatások alapján.
Egyensúly- és vezetéses gyakorlatok: egyensúlygyakorlatok támasz- és fogásos helyzetekben;
vezetéses

gyakorlatok

kéz,

fej,

valamint

fogásváltásos

irányítással.Bizalomgyakorlatok

csoportokban; döntés-billenés helyzetekben történő gyakorlatok, bizalomjátékok, testdöntések
párban a testtónus tudatos vezérlésével. Kar- és/vagy lábcsúsztatások, gördülések hosszanti
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tengely körül, gördülések szélességi tengely körül, aszimmetrikus gurulások előre, hátra. A
mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok: a mozdulat különböző ritmusú, dinamikájú
megállítása. Kézen átfordulás oldalra különböző kiinduló- és véghelyzetekből. Izolációs
gyakorlatok, feszítés, ernyesztés különböző izomcsoportokban elkülönítve egy-egy izületi részt.
Testszobrászat, egyéni és csoportos állókép készítése. 4/4-es ritmus megjelenítése gimnasztikus
elemekkel. Hangkeltés lépéssel, tapssal, csapással, a mozdulat ritmizálása.
Negyedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval: a bemelegítés gyakorlatainak egész testre kiterjedő formáit, a
„streching” jellegű nyújtás-lazítás technikáját, a középmagas testhelyzetből való esés- és
gurulástechnikákat, a 3/4-es és 6/8-os ritmikai gyakorlatokat.
Fejlessze a tanuló koordinációs képességét kondícióját, izületi mozgékonyságát, koordinációs
képességét időkorlátok és a szinkronmozgások bevezetésével, periferikus látását, megosztott figyelmi képességét térkitöltő feladatok segítségével, koncentrációs és ritmikai képességét.
Ösztönözze a tanulót egyes technikai elemek és variációk önálló felfedezésére, megtalálására.
Követelmények
A tanuló ismerje a „streching” jellegű nyújtás technikájának sajátosságait, az eséstechnikák
biztonságos, veszély nélküli kivitelezését, az azokhoz való segítségnyújtás módját, a csoportos
ritmuskialakítás módszereit és azok koncentrációs és ritmikai hátterét.
Legyen képes tanári felügyelettel önállóan bemelegítő alaptréning összeállítására és elvégzésére,
a tanult elemekből egyszerűbb gyakorlatsorok, kombinációk létrehozására, a tér megfelelő érzékelésére, a zárt és nyitott térhelyzetekben való biztonságos feladatvégzésre, a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kondicionáló, koncentrációs és ritmikai gyakorlatok
pontos elvégzésére.
Tananyag
Tér kitöltése belső téregyensúly megteremtésével álló helyzetben és változó intenzitású mozgás
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közben; érintés-, hang- és csendreflex gyakorlatok. Ugrás-, esés- és talajgyakorlatok: talajról való
elemelkedés, talajfogás páros gyakorlatokban, társ gördítése talajon. 3/4-es, 6/8-os ritmus
megjelenítése gimnasztikus elemekkel és talajtechnikai alapgyakorlatokkal: lépés, taps, csapás,
mozdulat ritmizálása kiscsoportos szólambontással. Fekvő emelések háton és térdelő támaszban,
háton emelések. Gurulások páros láb kicsúsztatásával, lefeszített lábfejjel, láblendítések
lábujjtámaszba érkezéssel, karlendítések, összehangolt kar- és láblendítések, különböző fekvő
helyzetekből lendítéses fordulatok magasabb súlyponti helyzetekbe. Láblendítések ülésben
támasszal, aszimmetrikus támasszal, láblendítések talajtámaszból változatos lábtartással,
lendítőlábak talajra érkezése lefeszített lábakkal, lábujjtámaszba érkezéssel, ülőforgás, ülőforgás
láblendítéssel térdelésbe, féltérdelésbe.
Ötödik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a bemelegítő gyakorlatsorok tervezési szempontrendszerét, a
bemelegítő gyakorlatsorok önálló alkalmazását, az állatutánzó mozgástechnikákat.
Fejlessze a tanuló koordinációs képességét, izületi mozgékonyságát, izületi mozgáshatárok kiterjesztését, állóképességét, koncentrációs és ritmikai képességét.
Ösztönözze a tanulót a helyes testtartás kialakítására, a test tudatos kontrollálására, önálló értékítéletre.
Követelmények
A tanuló ismerje a bemelegítés menetének élettani hatásait, bemelegítő gyakorlatsorok
összeállításának szempontjait, a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, a koncentrációs és
ritmikai gyakorlatokat.
Legyen képes tanári segítséggel bemelegítés megtervezésére, önálló bemelegítő gyakorlatsorok
elvégzésére, a koordinációs és kondicionáló gyakorlatok hatékony elvégzésére, a koncentrációs és
ritmikai gyakorlatok kitartó és pontos végrehajtására, a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, összetett térirányok megtartására koncentrált gyakorlatkivitel megtartásával.
Tananyag
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Szabályos térformák kialakítása, mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút tériránytartás.
Haladó lépéskoreográfiák 1/4, 1/2, 3/4 fordulatok változatos használatával, két-, három-, négyfős lépéskombinációk szinkronban való végrehajtása, önálló betanulása. Társ segítségével forgás,
gurulás, talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel, talajra vezetés és talajról emelkedés, valamint ezek lendületi kivitelezése. Izolált ernyesztések a talajhoz legközelebbi izülettől felépítve;
eséstechnika fal segítségével, társsal, egyénileg. Gurulás kar tompításával előre, hátra emelt helyzetből; páros lábcsúsztatások súlyponti helyzet változtatásával előre, hátra, oldalra; talajra vezetések a kar vezetésével térdelőülésből, térdelésből, féltérdelésből, hajlított állásból, állásból, felugrásból, mélybeugrásból; gurulás, gördülés hosszanti tengelyen, fordított testhelyzet, s az ebből
való állásba kerülés billenés nélküli lassú kivitelezéssel. Páros gyakorlatként a ritmus szólamokra
bontása, csoportos ritmusszekció kialakítása, 5/4-es, 7/8-os, 9/8-os aszimmetrikus ritmusok kialakítása.
Hatodik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, a
nonverbális gyakorlatvezetés módszerét, a testtudatot, testérzetet fejlesztő módszereket.
Fejlessze a tanuló nonverbális kommunikációs készségét, koncentrációs és ritmikai képességét
egyéni ritmikai gyakorlatok segítségével, testtudatát, testérzetét páros szinkrongyakorlatok segítségével.
Ösztönözze a tanulót felelősségteljes önálló gyakorlatvégzésre.
Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, a követéses
gyakorlatvezetés módszereit, a társas elemekben rejlő kombinációs lehetőségeket,
Legyen képes önálló gyakorlatvezetésre, a már ismert bemelegítő gyakorlatsorok alkalmazásával, önálló gyakorlattervezésre a kötelező és szabadon választható gyakorlatelemek felhasználásával és azok megfelelő módon való kombinálásával.
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Tananyag
Előkészítő akrobatikus gyakorlatok: gurulás előre, hátra, támasz- és billenésgyakorlatok, kézen
átfordulás oldalra. Párban fellépések csípőre, combra; felugrások szemből, oldalról csípőre,
combra és törzsre. Csoportos emelések vállmagasságig és érintő magasságig. Összefüggő
gyakorlatsorok

készítése

két-,

három-,

négyfős

csoportokban

talajtechnikai

elemek,

lépéskombinációk, forgások, fordulatok változatos felhasználásával, azok önálló betanulása és
szinkronban való végrehajtása. 7/8-os aszimmetrikus ritmusok lépéskombinációk, járások,
futások, talajtechnikai elemek felhasználásával ritmusgyakorlatok, zenekísérettel, illetve anélkül.
Megadott sorrendben teljes testre fölépített testérzet gyakorlatok, testrészeltolások, elkülönített
testrészirányítások; testhullám, karhullám és felugrások szemből mellkashoz.
Hetedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse

meg

a

tanulóval

a

különböző

gyakorlattípusok

egymásra

épülésének

kölcsönhatásait, a láb karakteres vezetésének módozatait, a kar plasztikus mozgatásának
lehetőségeit, testrészvezetéses futásokat, a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, a ritmika
fogalmát, a nem szabályos ritmikai eszközöket.
Fejlessze a tanuló koordinációs képességét, koncentrációs és ritmikai képességét karakterizált,
jellegében markáns eltéréseket mutató mozgássorokkal, egyensúlyérzékét kontakt előkészítő elemek segítségével.
Ösztönözze a tanulót a különböző ritmikai és dinamikai szempontok érvényesítésére különböző típusú lépés- és járásgyakorlatok esetén, önálló feladatmegoldásra és csoportos együttműködésre, a társ vagy partner munkájának tiszteletére, önmérsékletre, őszinte együttműködésre.
Követelmények
A tanuló ismerje a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait,
karakterformák kialakításának lehetőségeit, a láb karakteres vezetésének technikáját, a kar
plasztikus

mozgatásának lehetőségét, testrészvezetéses

futásokat, azok belső vezérlő

mechanizmusait, a ritmika fogalmát, a nem szabályos ritmikai eszközöket.
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Legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, a mozgás dinamikai jegyeinek megváltoztatására és irányítására, egyéni és csoportos alkotó együttműködésre.
Tananyag
Lábmozgás karakterizálása, mozgássor felépítése, karmozgás karakterizálása, mozgássor
felépítése, vonulástervezés. Gurulás kar tompításával előre, hátra emelt helyzetből. Talajra
vezetések hosszanti tengely körüli forgásból, forgó ugrásokból. Szökkenések első és hátsó
fekvőtámaszból csípőlendítéssel, illetve ezekből talajra vezetések térdelésbe, fekvésbe.
Különböző

eséstechnikák

ülésből

talajon,

székről,

állásból.

Mozgásimprovizációk,

talajkombinációk és ritmikai elemek felhasználásával. Kommunikáció ritmikával, kérdés-felelet
játék párban, ritmusimprovizációk, ritmusképletek felépítése és feloldása.
Nyolcadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a folyamatos testrészvezetéses és a tört vagy szaggatott
testrészvezetéses tréningtechnikákat, a lendület nélküli és lendülettel végzett emeléstechnikákat.
Fejlessze a tanuló koordinációs képességét és kondícióját izolációs gyakorlatokkal, teljes testre
kiterjedő gyakorlatsorokkal, a tanuló koordinációs képességét egyensúlyérzékét és térirányérzetét,
kondícióját a megszakítás nélküli zenére végzett koreográfia segítségével, koncentrációs és ritmikai képességét improvizációs feladatokkal.
Ösztönözze a tanulókat csoportos gyakorlatsor szaktanár irányítása nélküli bemutatására, egyéni képességük, esetleges kiugró teljesítményük vállalására, megmutatására.
Követelmények
A tanuló ismerje a bemelegítés menetének élettani hatásait, a folyamatos testrészvezetéses és a
tört vagy szaggatott testrészvezetéses tréningirányzatokat, azok technikai hátterét, a
koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat.
Legyen képes egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, koncentrált
végrehajtására, illetve körültekintő levezetésére, a megfelelő próbaállapot elérésére.
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Tananyag
A gerinc hullámmozgása hason fekvésben, állásban, álló helyzetben és haladó lépés közben.
Ugrás-, esés- és talajgyakorlatok: egy lábról, páros lábról történő rugaszkodás azonos és emelt
szintről, esés fordulásból és ugrásból, talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel. Csoportos
ritmuskoreográfiák az ismert járások, futások, talajtechnikai elemek, lépéskombinációk és
térmozgások felhasználásával, zenekíséret nélkül. Emelés- és támaszgyakorlatok: mérleg- és
vállállás tartások, ún. fekvő emelés helyzetekben, azok változatos kombinációi. Karakterformák
felépítése lépés-, járás- és futásgyakorlatok segítségével, önálló gyakorlatsorok létrehozása.
Ritmizált vonulásimprovizációk térben elhelyezve.

VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző
stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó) irodalmi alkotásokat, amelyek a mindenkori tanulók
érdeklődésére számot tarthatnak, előadhatóak és üzenethordozóak, azokat az eljárásmódokat és
műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat, amelyek eredményeként eljuthatnak a
művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez, a művészi beszédnek és a
nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, amelyek tudatos működtetésével a hallgató a
közönség számára is élménnyé transzponálhatja a megszólaltatott művet, a különféle előadói
stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles teljesítményét, a szónoki beszéd,
előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait, a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás
törvényszerűségeit, a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit, a pódiumi rendezés
eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit.

Ösztönözze a tanulót arra, hogy műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot komponáljanak, faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet
keresvén bennük, próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó
versenyeken, vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai gyakorlato-
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kon, járjanak előadóművészi estekre, oratórikus előadásokra, és keressék az alkalmat, hogy minél
több ilyen témájú lemezt hallgassanak és videofelvételt nézzenek.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, amelyek segítségével képesek
megfejteni a sorokba, a sorok közé, a sorok mögé rejtett metaforikus üzeneteket, a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok érzelmi-gondolati és eseményes-cselekményes voltának függvényében), azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, amelyeket az előkészület stádiumában játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érdekében, a hatásos előadói
beszéd komponenseit, tudjon ilyet készíteni és elmondani.

Legyen képes a légző-, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatok alkalmazására, a művészi beszéd
és a testnyelv kifejező eszközeinek felhasználásával arra, hogy az olvasás során megértett költői,
írói üzenetet sajátjaként adja át a hallgatóknak, a közönségnek, a szöveg elemezésére és annak
megfogalmazására, miért fontos neki a választott alkotás, és mit kíván azzal üzenni a befogadónak, önállóan és verskompozícióban is kb. húsz szabadon választott mű előadására (vers és próza
– népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi alkotásokból válogatva), saját és társai teljesítményének elemzésére, körültekintő értelmezésére.
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje (az előbbieken kívül) a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s
legyen képes azokat alkalmazni saját szerkesztői, rendezési gyakorlatában, a szertartás funkcióját,
szertartásokat, a szertartásjáték összetevőit, s mindezek alkalmazási lehetőségeit, módjait, a
szertartásszínház jeles hivatásos és amatőr produkcióit.
Legyen képes (az előbbieken kívül) szóban és írásban annak megfogalmazására, hogy az adott
mű megírására miféle gondolati, érzelmi szándék késztette a költőt, írót, s mi az, ami a közvetítőelőadót inspirálja a mű tolmácsolására, újabb művek megszólaltatására, szerkesztésen alapuló
egyszemélyes színjáték megalkotására, továbbá partner segítségével annak pódiumi térbe helyezésére (az oratórikus rendezés kívánalmai szerint).
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A vers- és prózamondás tantárgy tananyaga az egyes évfolyamokon a drámajáték/színjáték tantárgyhoz kapcsolódik.
Első évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval az előadásra szánt szövegek kiválasztásának szempontjait, a versek,
szövegek megfejtésének, megértésének módját, a zeneiséget biztosító verselemeket, a
hangmodulációs lehetőségeket, a vers- és mesemondás örömét, a szövegtanulás technikáját.
Fejlessze a tanuló fantáziáját, beleélő képességét, együttműködését, mások iránti figyelmét, közlő szándékát.
Ösztönözze a tanulót versek, mesék olvasására, megtanulására, beszédkészségének természetes
és változatos használatára, annak gondozására, fejlesztésére, vers- és mesemondó feladatok vállalására.
Követelmények
A tanuló ismerje a közlésekben a beszéd szerepét, az előadótól elvárható beszédmódot.
Legyen képes társaival csoportosan vers és mese mondására, közönség előtti versmondásra,
pontos és tartós memorizálásra, a művek lényegének összefoglalására, saját szavaival történő
megfogalmazására, a beszédgyakorlat keretében tanultak alkalmazására, a már ismert szövegekből
álló lista készítésére, amelyet a tanév során öt verssel és egy verses mesével kibővít.
Tananyag
A csoport életkorának megfelelő elbeszélő költemények, verses mesék, felelgetős (párbeszédes)
versek megszólaltatása csoportosan és egyénileg.
Második évfolyam
Feladatok
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Ismertesse meg a tanulóval a népmesegyűjteményeket, gyűjtőket és földolgozókat, a népmese,
irodalmi mese, prózai és verses mese fogalmát, a műmesék jeles magyar szerzőit.
Fejlessze a tanuló beszéd- és kifejezőkészségét (verbális és nonverbális), felelősségérzetét a véleményformálásban, igazságérzetét, humorérzékét, érzékenységét mások sorsa iránt.
Tegye képessé a tanulót a beszéd sokszínű eszközeinek használatára előadása során, a mimika
és a gesztusok természetes és szükséges igénybevételére, meselánc mondására.
Ösztönözze a tanulót a kiválasztott szövegben megismert eseményekről, szereplőkről kialakított véleményének megfogalmazására, versek, mesék olvasására és könyv nélküli elmondására.
Követelmények
A tanuló ismerje azokat a módszereket, amelyek segítségével megfejtheti a mesék üzenetét,
ismerje fel az ismétlődő mesefordulatokat.
Legyen képes helyes hangsúlyozással mesemondásra, a szöveg váltásokkal, szünetekkel tagolására, társai előadásának elemezésére, értelmezésére, a szöveglista magyar népmesével történő bővítésére.
Tananyag
Magyar népmesék (eredeti és átírt)
Jeles magyar szerzők meséinek feldolgozása
Népi mesemondók és színművészek mesélésének, mesejátékoknak meghallgatása, megnézése és
elemzése, megbeszélése
Egy választott mese megtanulása és előadása
Harmadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval más kultúrák, sorsok, szokások megismerésének lehetőségeit
meséken keresztül, az egzotikus mesék világát.
Fejlessze a tanuló be- és elfogadókészségét ismeretlen és szokatlan dolgok, jelenségek, viselkedésmódok iránt, fantáziáját (gondolkodásban, érzelmileg és beszédben egyaránt), empátiáját.
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Ösztönözze a tanulót ismereteinek bővítésére a mesékben megismert kultúrákkal kapcsolatban,
a választott szövegek aprólékos elemzésére, és ennek segítségével a teljes megértésre a sikeres tolmácsolás érdekében, beszédének fejlesztésére, gyakorlásra, kifejezőeszközeinek gazdagítására.

Követelmények
A tanuló ismerje az előadás beszédbeli eszközeit (hang, tempó, ritmus, tagolás, nonverbális
eszközök), az előadó felelősségét a produkció sikerében, a kontaktus lehetőségét a hallgatósággal.
Legyen képes egzotikus mesék megértésére és megszólaltatására, a beszéd magas szintű kifejezőeszközeinek használatára, a szöveglista egzotikus mesével történő bővítésére, közönség előtti
mesemondásra.
Tananyag
Távoli népek mesekincse (pl.: Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai, japán mesék)
A tanulók által kiválasztott mese feldolgozása és előadása
Negyedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval lírai és epikai művek elemzésének menetét, a mű és az előadó
közötti gondolati és érzelmi kapcsolat megteremtésének útjait.
Fejlessze a tanuló gondolkodását, érzelmei kifejezésének bátorságát, gondolatai, érzelmei, véleménye őszinte, hiteles kifejezésének eszköztárát.
Ösztönözze a tanulót mások kifejező eszközeinek megfigyelésére, a követendő példák befogadására, az érzelemdús kifejezés érdekében eszköztárának gazdag használatára, beszéde folyamatos gondozására.
Követelmények
A tanuló ismerje a lírai és az epikai művek előadásmódja közötti különbségeket, a felsorolás,

241

közbevetés és az írásjelek megszólaltatásának módját.
Legyen képes az alkatához, személyiségéhez leginkább illő mű és önkifejezési forma megtalálására, az élőbeszéd legfontosabb törvényeinek követésére, a durva hangsúlyhibák felismerésére és
javítására saját és társuk beszédében, a szöveglista nyolc új verssel történő bővítésére.
Tananyag
Különböző műfajú lírai művek elemzése és megszólaltatása a magyar és világirodalomból (dal,
elégia, óda, szatíra, tanító költemény)
Elbeszélő művek a magyar és a világirodalomból (verses vagy prózai mesék, mondák, legendák,
balladák)
Leíró költemények (táj- és tárgyrajz, életkép, jellemkép)
Legalább három választott mű előadói szintű tolmácsolása (tanulónként)
Ötödik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulót a hazai kispróza-irodalom jelentős alkotóival és legalább egy-egy
művével.
Fejlessze a tanuló szövegelemző készségét, a mondatívek törésmentes megszólaltatásának képességét, humorérzékét, blattolási és hangos olvasási készségét.
Ösztönözze a tanulót az írók munkásságának széles körű megismerésére, szabadidejében az olvasásra, irodalmi élményeinek, felfedezéseinek megosztására, azok szóbeli megfogalmazására,
mondanivalója tolmácsolására alkalmas írások megtalálására és bemutatására.

Követelmények
A tanuló ismerje a hazai kispróza irodalom nagyjait (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Mikszáth
Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Sarkadi Imre, Örkény István, Lázár
Ervin) és azok néhány írását, a felelősségét humoros művek megszólaltatásakor, a nyelvi humort,
önmagával kapcsolatban a szövegválasztás szempontjait (téma és terjedelem).
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Legyen képes egy műnek közönség előtti érthető és érdeklődést keltő, emlékezetből való tolmácsolására, a lámpaláz kezelésére, nyelvünk eső dallamvonalának alkalmazására, a témához és a
helyzethez alkalmazkodó, színes modulációjú beszédre, olvasásra, előadásában a szöveg gondolati, érzelmi tartalmának tolmácsolására, a szöveglista bővítésére egy magyar kisprózai művel.
Tananyag
A tanulók életkorának és érdeklődésének megfelelő kisprózai művek (Gárdonyi Géza, Móra
Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Sarkadi Imre,
Örkény István, Lázár Ervin) megszólaltatása
Hatodik évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval a költői-írói szándék személyessé formálásának útját, módját, a
metaforikus, szimbolikus ábrázolási és kifejezési módokat, a versműsorok szerkesztésének és
rendezésének alapszabályait, jelentős versmondó-művészeinket és produkcióikat, a versek
megzenésítésének hazai példáit és szerzőit.
Fejlessze a tanuló eszköztárát, amely a szöveg gondolati és érzelmi tartalmának kifejezéséhez
szükséges, a beszéd zenei elemei iránti érzékenységet és azok használata iránti igényét (ritmus,
dallam), önismeretét, kritikai és önkritikai képességét, szókincsét szóban és írásban.
Ösztönözze a tanulót őszinte önvizsgálatra és kritikára, szókincsének gyarapítására, verstani ismeretei bővítésére, árnyalt kifejezésre tartalmi és formai szempontból egyaránt, beszédének folyamatos gondozására.
Követelmények
A tanuló ismerje a versműsorok szerkesztésének és rendezésének alapszabályait, neves prózai és
zenés versmondóink produkcióit, kommunikációs készségének erényeit és hiányosságait, az
előadói stílusok jegyeit, meghatározóit, az előadói magatartás elvárásait, saját beszédállapotával
kapcsolatos feladatait, gyakorlatokat.
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Legyen képes versműsorokban, szavalóversenyeken, ünnepi rendezvényeken való szereplésre,
kulturális rendezvényeken szervezői-rendezői feladat vállalására, legalább tíz – különböző stílusú
– vers elmondására bármikor, saját kommunikációs képességének megfelelő értékelésére, társai
munkájának megfontolt kritikával történő segítésére, a szöveglista bővítésére legalább öt, ünnephez (nemzeti, családi, egyházi) kapcsolódó verssel.
Tananyag
Az előadói stílusok jegyei, az előadói magatartás
Neves előadóművészeink
Versműsorok szerkesztésének alapszabályai
Szerkesztett műsor készítése a magyar és világirodalom egyes szám első személyében írt, a
tanulók életkorának és beszédkészségének (hangi adottságának, személyiségük érettségének)
megfelelő verseiből
Hetedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval az élőbeszéd, a felolvasás, előadói beszéd, színpadi beszéd
különbségeit és követelményeit, az előadói beszéd eszközeit, fogásait, az alkalmi és szertartásos
beszédek típusait és azok szerkesztési szabályait, a drámai monológ, monodráma, irodalmi levél
fogalmát, szerzőit.
Fejlessze a tanuló szövegszerkesztési képességét (fölkészülés, elrendezés, előadás), kritikai és
önkritikai képességét, olvasási (blattolási) készségét.
Ösztönözze a tanulót szónoki (előadói) beszédek megismerésére, tanulmányozására, létrehozására és elmondására, prózai és verses drámai szövegrészletek (monológok), irodalmi levelek előadására, a blattolás gyakorlására.
Követelmények
A tanuló ismerje a szónoki (előadói) beszéd szerkezetét, nyelvi kifejezési módját, alaptípusait
(alkalmi, politikai, szertartás), a hatás elérése érdekében alkalmazható beszédtechnikai
fordulatokat, történelmünk jeles szónokait (pl.: Kossuth Lajos, Deák Ferenc). a szövegválasztás
szempontjait, az irodalom jeles levelezőit (pl.: Petőfi Sándor, Arany János, Goethe, Heine).
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Legyen képes egy előadói beszéd elmondására, szónoki művek megszólaltatására, drámai szövegrészletek bemutatására, a szöveglista bővítésére legalább három verses vagy prózai monológgal, irodalmi levéllel.
Tananyag
A szónoki (előadói) beszéd sajátosságai, előadói beszéd készítése és megszólaltatása, híres
beszédek (pl.: Kossuth Lajos, Deák Ferenc) elemzése, ismert szónoki művek megszólaltatása
Drámarészletek, monodrámák, verses és prózai irodalmi levelek (pl.: Petőfi Sándor, Arany János,
Goethe, Heine) megszólaltatása
Nyolcadik évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval a szakrális és profán szertartások funkcióját, összetevőit,
dramaturgiáját, a rítusszínházi műhelyeket, előadásaikat, a szöveg, a zene és a mozgás
kapcsolódásának lehetőségeit.
Fejlessze a tanuló kezdeményező kedvét és önállóságát a műsorok megalkotásában, alkotókedvét, az önművelés és önképzés iránti igényét.
Ösztönözze a tanulót önálló szertartásjáték készítésére és az abban való részvételre, a szertartásszínház hivatásos és alternatív produkcióinak széles körű megismerésére, kommunikációs
készségeinek gondozására és fejlesztésére.
Követelmények
A tanuló ismerje a szertartásszínház dramaturgiáját, szabályait, annak hazai és nemzetközi
képviselőit, műhelyeit (Somogyi István, Grotowski).
Legyen képes dramaturgiai és rendezői ismereteinek alkalmazására, szertartásjáték létrehozására
vagy abban alkotó közreműködésre, véleményének szóbeli vagy írásbeli megfogalmazására, beszédének, kifejezőkészségének önálló gondozására, a szöveglista legalább öt újabb verssel történő
bővítésére.
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Tananyag
Beavatási szertartások, egyházi szertartások, magyar betlehemes játékok - szertartásjátékok
dramaturgiája -A szertartásszínház hazai és nemzetközi képviselői (pl.: Somogyi István,
Grotowski)- Szertartásjáték készítése
Kilencedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a felolvasószínház szabályait, dramaturgiáját, a pódiumi játék
tartalmi követelményeit, szabályait.
Fejlessze a tanuló önállóságát, együttműködő készségét, kifejezőkedvét és eszköztárát, színpadi
fegyelmét, előadókészségét.
Ösztönözze a tanulót művek válogatására, műsorok szerkesztésére, hivatásos versmondók, előadóművészek munkásságának megismerésére, mondanivalójának egyre árnyaltabb megfogalmazására.

Követelmények
A tanuló ismerje az önálló műsor megtervezésével, előkészítésével, szervezésével és
rendezésével kapcsolatos teendőket, a munkafolyamatokat, a pódiumi játékok fajtáit (ünnepi,
előadói, szerzői, megemlékezés, szertartás), saját lehetőségeit és korlátait.
Legyen képes saját műsor összeállítására és annak megrendezésére, a társművészetek kínálta lehetőségek (zene, mozgás, fény) fölhasználására, önálló műsorának a próbákig való eljuttatására,
feladat- és szerepvállalásra társai műsorában, a durva hibák fölismerésére és javítására saját és társai beszédében, a szöveglista legalább öt újabb szöveggel (bármely műfajban) történő bővítésére.
Tananyag
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Az önálló műsor – szerkesztett összeállítás szerkesztési elvei, szabályai - Szerkesztett egyéni vagy
csoportos műsor előkészítése tanári irányítással - A kritika készítésének szempontjai
Tizedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a próbafolyamat menetét, eseményeit, az önképzés, önművelés
lehetőségeit és fontosságát.
Fejlessze a tanuló véleményformáló és kritikai készségét, színpadi biztonságát és önbizalmát.
Ösztönözze a tanulót mondanivalója árnyalt, pontos, gazdag kifejezésére, megszerzett pódiumi
ismereteinek alkalmazására, bővítésére, versmondásra, szerepvállalásra, olvasásra és újabb művek
megtanulására.
Követelmények
A tanuló ismerje nyelvünk törvényeit, melyeket az élőbeszéd során követnie kell, az előadásban
a társművészetek szerepét, saját erényeit és hiányosságait.
Legyen képes egyéniségének, alkatának, életkorának, képességeinek és mondanivalójának kifejezésére alkalmas pódiumműsor létrehozására és bemutatására, saját és társai munkájának önálló
értékelésére, és bírálatának érthető megfogalmazására, önképzésre, kommunikációs készsége fejlesztésére.
Tananyag
Az előző évfolyamon – tanári irányítással – előkészített egyéni vagy csoportos pódiumi műsor
kidolgozása és bemutatása - Egymás munkájáról kritika készítése szóban és írásban - Művészeti
záróvizsgára

készülő

tanulóknak

önálló

munka:

versek,

monológok,

prózarészletek

felhasználásával szerkesztetlen összeállítás készítése és előadásának begyakorlása, vagy szabadon
választott anyagok felhasználásával szerkesztett összeállítás készítése és begyakorlása

Bábjáték tanszak
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai
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foglalkozások és azok óraszámai
A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 évfolyam
A képzés tantárgyai
Főtárgy: bábjáték (1–2. előképző és 1–10. évfolyamokon);
Kötelező tantárgyak:
1. bábmozgatás (1–10. alapfokú és továbbképző évfolyamokon);
2. bábkészítés (1–6. alapfokú évfolyamokon).
Kötelezően választható tantárgyak:
1. beszéd- és ének (1-3. évf.)
2. vers- és prózamondás (az 4. alapfokú évfolyamtól, a színjáték tanszak azonos tartalmú és
elnevezésű tantárgya, ld. ott)
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, az
előírt tananyag

BÁBJÁTÉK
A tantárgy tanításának célja
A tanszak általános céljain és feladatain belül az előkészítő képzés speciális célja, hogy a gyerekek
a kisiskoláskori életkori sajátosságoknak megfelelően játékos gyakorlatok keretében sajátítsák el a
legalapvetőbb bábos, drámai kifejezésformákat, törekedve ezen belül az expresszív
alkotóképesség megőrzésére, illetve fejlesztésére; arra, hogy a tanulók megtapasztalhassák a
bábkészítés, a figurateremtés lehetőségeit; a megszemélyesítő, önkifejező játék által fejlődjön
manipulációs

készségük;

bábok

mozgatásával,

térbe

helyezésével

fejlődjön

mozgáskoordinációjuk, térérzékelő, kommunikációs és kapcsolatteremtő képességük.
Az alapfokú képzés során a tanulók a bábjátékot mint komplex kifejezési formát ismerjék meg - a
bábkészítés, a bábmozgatás, a (színpadi) játék stb. szintéziseként. Az 1-2-3. évfolyamokon az
egyszerű mozgatási és színpadtechnikai módok megismerése és azok játékos alkalmazása a cél,
míg a 4-5-6. évfolyamokon a kísérletező, kutató munka és a nagyobb technikai tudást igénylő,
esetleg bemutatóval végződő felkészülés a jellemző.
A bábjáték tantárgynak a továbbképző évfolyamokon célja és betöltendő feladata, hogy az egyes
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részterületekre

szakosodott

hallgatók

tevékenységének

érvényesüléséhez

teret

adjon,

évfolyamonként legalább egy bemutatásra szánt (vizsga-)előadásban összefogja azt, mindezt a jól
megalapozott mesterségbeli tudás művészi szint felé
közelítésének, a művészi érzékenység és látásmód kialakításának szándékával.
A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval a legalapvetőbb bábos technikákat, a drámai kifejezésformák
alapjait, a színpadi játék alapfogalmait.
Fejlessze a tanuló fantáziáját, figyelmét, fegyelmét és önismeretét, kreativitását, alkotóképességét, a bábok segítségével önkifejező-képességét, a kapcsolatteremtő és együttműködő képességét,
a térbeli tájékozódását és a kreatív térhasználatot.
Alakítsa ki a tanulóban a kommunikációs és kapcsolatteremtő képességét.
Tegye képessé a tanulót az önkifejező játékra, az improvizációs technikák alkalmazására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje az animáció útján történő kifejezés sajátosságait, a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit. A bábjátékos tevékenység összetevőit, egymásra épülésüket és alkalmazásukat, a
bábszínpadi konvenciókat, az alapvető szakkifejezéseket, a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét és gyakorlatát.
Legyen képes tanári-rendezői instrukciók mentén végzett munkára, jelenetsor eljátszására, reprodukciójára, szituációk improvizálására, partneri együttműködésre, komplex látásmódra, bábés színpadtechnikai keretek és a téma illesztésére, ezek alkalmazásaira, önálló feladatmegoldásra.
Előképző évfolyamok
Első évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg az alapvető bábkészítési-bábmozgatási technikákat, a térkihasználás
lehetőségeit.
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Fejlessze az animációs látásmódot, empátiát, az improvizációs lényegkiemelő, karakteralkotó képességet.
Követelmények
A tanuló ismerje a bábkészítés alapvető technikai fogásait, a mozgatással történő megelevenítés
módját, a karakteralkotást, térhasználatot..
Legyen képes a legalapvetőbb bábos drámai kifejezésformákra, a megszemélyesítő önkifejező
játékra..
Tananyag
Az előképző első évfolyamán a tananyag a kisgyerekkori befogadói magatartástól indulva
életkornak, adottságoknak, érdeklődésnek, adottságoknak megfelelően bevezetjük a tanulókat a
műhely titkaiba. Megismerkedünk a csoportos alkotóformával. Bábmozgatási alapgyakorlatok.
Játékok:
–

kéz-árnyjáték;

–

játék ujjbábokkal, minibábokkal, gyűszűbábokkal

–

játék terménybábokkal

–

játék síkbábokkal
Második évfolyam
Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval a történetformálás elemeivel, a rögtönzéssel, tegye otthonossá
számukra a színpadi e teret érzékelő-térkitöltő gyakorlatok segítségével. Szélesítse bábkészítési
ismereteiket.
Fejlessze környezetben való tájékozódásukat, testrészeik, mozdulataik koordinációját.
Követelmények
A tanuló ismerje az alapvető bábtípusokat, elkészítésének fortélyait, báboknak történetekkel,
mesékkel való összekapcsolására, egyszerű történetek megjelenítésére.
Legyen képes az alapvető bábtípusok elkészítésre, játékos rögtönzésre. Bábszínházi technikák
és műfajok használatára.
Tananyag
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Az előképző második évfolyamán tovább folytatódik az alapvető bábtípusokkal való ismerkedés,
az azokkal való játék.
Játékok:
–

fakanálbábokkal, plasztikus bábokkal

–

játék rögtönzött zacskóbábokkal

–

álarcokkal, maszkokkal,

–

játék marionett bábokkal

Alapfokú és továbbképző évfolyamok

Első évfolyam
Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval a botbábok használatát, az asztali bábjátékot.
Fejlessze a karakteralkotás, bábmozgatás képességét.
Tananyag
Bábtáncoltató betlehemes játékok, népmesei motívumok botbábos feldolgozása, asztali bábjáték
és bábtáncoltatás magyar népmesék feldolgozásával, lovagi torna-játékkal.
Követelmények
Ismerje a bábjáték műfaji sajátosságait: bábtáncoltató betlehemezés, botbábokkal való játék, a
zsinóros asztali bábtáncoltatás, asztali bábjáték módját. Ismerje a fenti műfajokkal kapcsolatos
szakkifejezéseket. Legyen képes egyszerű díszletek használatára. Alkalmazza a bábszínpadi játék
konvencióit.
Legyen képes önálló feladatmegoldásra, a feldolgozott történetek drámai eszközökkel történő
vizsgálatára; tudjon önállóan véleményt alkotni saját maga és társai munkájáról, legyen képes alkalmanként más évfolyamok tanulóival való együttműködésre.
Második évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a maszkos, alakoskodó játékokat, a botbáb használatát.
Fejlessze a beleélő és karateralkotó képességet
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Tananyag
Dramatikus népi játékok, medve- vagy gólyaalakoskodás, primitív népek maszkos, kultikus
alakoskodásai. Állatmesék, versek, műmesék, eredetmondák feldolgozása botbábok segítségével.
Követelmények
Ismerje a bábjátszás során végbemenő alkotó munka fázisait, dramatikus népi játékokat, melyeket maszkos, alakoskodó játék formájában adhat elő; ismerje primitív népek maszkos, kultikus
szertartásainak hagyományát, a fenti műfajok kultúrtörténeti jelentőségét. Legyen képes alulról,
paravánsíkon mozgatott botbáb készítésére, tudjon botbábbal állatmesét, megzenésített verset,
műmese feldolgozásokat és eredetmondákat előadni
Harmadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval a tárgyanimáció lehetőségeit, és a merevpálcás, kétzsinóros
marionettet. Ismerje a marionett báb kialakulásának történetét
Fejlessze az animációs látásmódot, improvizációs készséget.
Tananyag
Tárgyjáték lábbelikkel, Grimm-mesék, Mátyás-mesék, versek megjelenítése, bajvívó jelenetek.
Követelmények:
Legyen képes tárgyanimációt végrehajtani: játék tárgyakkal, a tárgyak átalakítása nélkül, a
csoportos alkotóforma végrehajtására; életkorának, adottságának és érdeklődésének megfelelő
különböző színpadi karaktereket megformálni, merevpálcás, kétzsinóros marionett báb
készítésére, a fenti technika alkalmazásával Mátyás-mesék, gyermekversek és bajvívó jelentek
megjelenítésére.
Tudjon tanári segédlettel magyar népmeséket, Grimm-meséket kidolgozni.
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Negyedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg az óriásbábok készítését, mozgatását, óriás maszkos, jelmezes figurákat.
Fejlessze a tanulók kísérletező szemléletét, társművészetekben való tájékozódási képességét.
Tananyag
Mitológiai, bibliai történetek, népballadák feldolgozása. Ismerkedés irodalmi művekkel
(Micimackó, Kőmíves Kelemen, Gulliver stb.)
Követelmények
Legyen képes óriás bábok segítségével görög mitológiai történeteket, valamint bibliai jeleneteket
eljátszani,

elhelyezni az adott történeteket irodalomtörténetben;

a társművészetekben

tájékozódni, használja fel az azokban rejlő lehetőségeket a bábjáték során; vegyes technikájú
bábokkal, alulról, felülről, hátulról való mozgatással magyar népballadákat, ismert világirodalmi
témákat megjeleníteni. Tanári segédlettel zenés koreográfiákat kidolgozni. Alkalmanként más
művészeti ág képzésében résztvevő tanulókkal együttműködni.
Tudja értelmezni a felhasznált történeteket
Ismerje a tanult műfajokhoz kapcsolódó szakirodalmat a társművészetek területén is.
Ötödik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a kézjátékok különböző variációs lehetőségeit, a kesztyűs bábjátékot.
Fejlessze az improvizációs és önálló feladatmegoldó képességet.
Tananyag
Kézjátékok, kézpantomim, tradicionális vásári kesztyűs bábjátékok (Vitéz László)
Követelmények
Legyen képes kézjátékokkal természeti jelenségeket megjeleníteni, tradicionális vásári
bábjátékokat eljátszani
Ismerje a kesztyűs bábjáték technikáját; Weöres Sándor: Csalóka Péter című művét, tudja
elõadói eszközökkel megjeleníteni, legyen képes a fenti műhöz díszletet és zenei kíséretet
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tervezni
Hatodik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg az indonéz árnytechnikát, illetve a mechanizált tárgybábokat.
Fejlessze az előadói alkalmazói magatartást, és a művészi látásmódot.
Tananyag
Csoportos illetve tömegjelenetek használatára alkalmas történetek, motívumok feldolgozása
árnytechnikával, pl. csatajelenetek, mandarinküzdelmek, egyedi témák, pl. Weöres Sándor: Az
éjszaka csodái, Balázs béla: A halász és a hold ezüstje. Tárgybáb témakörben: Alice
Csodaországban, Don Quiote.
Követelmények
Legyen képes tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára, jelenet vagy jelenetsor
gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására, színpadi szituációnak megfelelő
improvizációra, a partnerekkel való alkotó együttműködésre; a bábjáték komplexitásában rejlő
lehetőségek felismerésére és alkalmazására, felismerni, hogy egy-egy téma milyen báb- és
színpadtechnikai keretek között bontható ki leginkább; átlátni egy-egy báb- és színpadtechnika
alkalmazási lehetőségeinek határait; legyen képes önálló feladatmegoldás esetén megindokolni
témaválasztásukat és a technikai megoldás melletti döntésüket, s azt (tanári segítséggel) a
megvalósításig végigvezetni.

Ismerje az indonéz árnyjáték technikát, a mechanizált tárgybábok használatát, az animáció útján
történő kifejezés sajátosságait, a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit, a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, a bábszínpadi konvenciókat, az alapvető szakkifejezéseket, a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát.
TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
9. évfolyam
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
–

a bábjáték európai és egyetemes tradíciókból ismert bábjátékos magatartásmintákat

–

a különböző játékstílusokat
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–

a szerep megközelítésének lehetséges útjait

–

a tradicionális bábtechnikák mozgatási elvét, azok változatait

–

a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását

–

a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket

–

a hang és a fényhatások jelentőségét a mágikus célú bábjátékban

–

a mitikus bábjáték témáit

–

a szent és profán fogalmát

fejlessze a tanulók:
–

szimbolikus kifejező képességét

–

bábmozgatási képességét a tradicionális bábtechnikák alkalmazásával

–

verbális kifejezőkészségét

–

ösztönözze a tanulókat:

–

a bábjáték sajátos kifejezési formáinak alkalmazására

–

a bábjáték során használt eszközeik elkészítésére vagy megtervezésére

–

képességeik szerint a legjobb beszédállapot elérésére

–

biztosítson lehetőséget:

–

bábszínpadi előadások megtekintésére, abban a bábszínész munkájának elemzésére,
értékelésére

–

a tanulók által készített bábelőadás bemutatására

–

marionett színpadon való játékra

–

a

marionett

báb

leglényegesebb

tulajdonságának,

a

gravitáció

feloldásának

megtapasztalására

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
Marionettek világa
–

a felülről való mozgatás megtapasztalása, egymás testének felzsinórozása, közös játék: a
felzsinórozás két állapotának megtapasztalása (engem mozgatnak, én mozgatok, alul- és
felülrendeltség)

–

a bábu kezeinek, lábainak zsinórral való mozgatása, a bábu zsinórzatának ismeret, a
zsinórozási pontok pontos bejelölése

–

mozdulatsorok tervezése és kivitelezése önállóan és csoportban

–

naturalisztikus és szürreális megoldások tervezése és kivitelezése képben, mozgásban,
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játékban, hangban és fényben
–

a mozgatók exponált és háttérjelenlétének gyakorlása

–

a marionettmozgatás minden fajtájának (pálcás, többzsinóros, átváltozó, szétváló stb.)
alkalmazása

–

a megjelenített téma és a bábu arányainak összefüggései

–

a marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának, működési elvének
összefoglalása

–

a marionett színpad szcenikai megoldásaival való ismerkedés

–

járatok és függönyök fajtái, kulisszák és takarások módjai, ezek kipróbálása

A tananyag lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók foglalkozzanak továbbá az egyensúlyi
problémákkal, ízületi megoldásokkal.
Választott téma és technika
A tanév során biztosítsunk lehetőséget szabadon választott téma rövid etűdben való
feldolgozására. A fő bábtechnikák megfelelő nehézségi fokú változatai közül válasszuk a téma
kibontását leginkább szolgálót.
Bábtörténet
A bábjáték funkció szerinti vizsgálata: mágikus, mitikus és mimosz bábjáték
Színpadi bábjáték: a Tananyag (tevékenységek, tartalmak) lehetőséget nyújt arra, hogy
a csoport szabad témaválasztás után, a színpadra állítás metodikáját végig kísérve, marionett
bábokkal előadásokat hozzon létre – ezek lehetnek csoportos és egyszemélyes játékok is
mindkét formában (szóló, társas) a bábos által átgondolt és kiművelt mozgatás, a tér (színpadi)
szerkezete, a bábos/bábosok egyéni vizuális témafogalmazása kap hangsúlyt
a tanulók szabadon választott témát a hozzá rendelt bábtechnikával rövid etűdben bemutassanak.

A 9. évfolyam elvégzését követően
a tanuló legyen képes:
–

a szerepelemzési, szerepépítési módszereket gyakorlatban alkalmazni

–

élettelen anyag közvetítésével érzelmi, gondolati tartalmakat kifejezni

–

a megismert mozgatási technikák improvizáció során történő alkalmazására

–

felülről mozgatott zsinóros marionett mozgatására

–

a marionett bábu mozdulatsorának megtervezésére, a mozdulatsor begyakorlására
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–

zenei ritmusokra való bábmozgatásra

–

a felülről lefelé irányuló megszólalás helyes alkalmazására

–

a naturalisztikus és szürreális megoldások megvalósítására

ismerje:
–

a bábjátékos tradicionális játékokban való szerepét

–

a szerep megközelítésének lehetséges útjait

–

a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket
10. évfolyam

A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
–

az

előadóművészet

más

területeiről

beépíthető

kifejezőeszközöket

(tánc-

és

mozgásszínház, verbális színház stb.)
–

a bábszínészi tevékenység specifikumait

–

a humor, a groteszk, a geg fogalmát, ezek kifejező erejét, megjelenítésének műfaji
sajátosságait

–

a pantomimtechnikában használt alapfogalmakat

–

a pantomimes test-technikát segítő gyakorlatokat

fejlessze a tanulók:
–

verbális kifejezőkészségét

–

hangkarakter-formáló képességét

–

egészben (teljes alkotófolyamat, előadás) látásának képességét

–

érzelemfelidéző képességét

–

rögtönzésben való jártasságát

–

színpadi jelenlétének erejét

ösztönözze a tanulókat:
–

a megszerzett technikai szint gyakorlás útján történő megtartására

–

az elgondolt figura karakterének a tárgyalkotás és a játék egységében való ábrázolására

–

a bábkészítés, bábmozgatás és szerepformálás kölcsönhatásának kialakítására

–

a választott bábjátékmódnak megfelelő színpadi játékra

–

a kivitelezési munka részfeladatainak összehangolására

–

látott előadások, jelentek elemzésére, értékelésére, önértékelésre

–

egyéni megoldások keresésére
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biztosítson lehetőséget:
–

önálló kezdeményezések kidolgozására

–

önálló és csoportos mozgatási feladatok végrehajtására

–

a rögtönzésen alapuló játékra

–

tanári segítséggel páros etűdök készítésére

–

a bábszínpadi előadás különböző feladatainak ellátására

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
A bunraku bábok világa
–

a bunraku bábu felépítése, mozgatása

–

a bábu és mozgatóinak összjátéka, közös koncentráció, a harmonikus eggyé válás (bábu
és 2-3 mozgatójának) kritériumainak kipróbálása

–

a bábu kezei a bábos kezei

–

jelentek szerkesztése, előadása, mozdulatok begyakorlása, a mozdulat folyamatának
megtervezése, végigkövetése, megvalósítása

–

a bunraku színpada, a bábos nyíltszíni játéktere

–

a feketeszínház és változatai, technikai megoldások kipróbálása, „fényutcák” kialakítása,
az ebben való megjelenítés és játék módjainak tanulása

Kesztyűbábok világa
–

a kesztyűbáb színpadi eszközeinek magas szintű megismerése

–

a bábu aránya, szerkezete, mozgatása, hagyományos vásári figurákkal játszott előadások
összegyűjtése

–

a műfaji sajátosságok összegyűjtése (ellentétes karakterek, állandó figurák, jó és rossz
küzdelme, dinamikus és pergő ritmus, rögtönzés, a közönséggel való közvetlen kapcsolat
stb.)

–

saját stílusú karakterek (egyénileg 2 db) tervezése, jelentek felépítése, mozgássor
megtanulása és bemutatása

–

a paraván magassága, mélysége, szélessége. állványokra szerelhető egyszerű háttér és
díszletelemek használata

–

kétkezes játék gyakorlása

–

humor és groteszk hangnem a színpadon

–

a bábszínházi műfajok összegyűjtése, a vásári bábjáték ebben való elhelyezése
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–

a magyar népi bábhőssel való megismerkedés, a magyar vásári bábjáték története, kortárs
vásári bábosok játékának megtekintése

–

a fény, a világítás mint fontos látványelem használata (egyszerű diavetítők, elemlámpák,
állványra szerelhető halogének kipróbálása)

–

a fény és az idő kapcsolata, a fénnyel való időmúlás jelzése (reggel, este, vihar stb.).
fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása (tükrök, üvegfelületek, tűz- és vízhatás
stb.)

–

akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kísérletezés

–

a látvány, az akusztikus mező és mozgás összekapcsolása

Választott téma és technika
A tanév során biztosítsunk lehetőséget szabadon választott téma rövid etűdben való
feldolgozására. A fő bábtechnikák megfelelő nehézségi fokú változatai közül válasszuk a téma
kibontását leginkább szolgálót.
Bábtörténet:
A bunraku történeti hagyományainak megismerése
A magyar népi bábjáték kultúrája, a népszokások bábos elemei, funkciói, a vásári bábjáték és
mutatványosság története, az utcaszínházi műfaj megjelenése
Színpadi bábjáték: a Tananyag (tevékenységek, tartalmak) lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók
bunraku technikájú bábuval jeleneteket, jelenetsorokat hozzanak létre és azokat közönség előtt
bemutassák.
a tradicionális Vitéz László vásári bábjátékok egyikét egyszemélyes vagy kétszemélyes formában
bábszínpadra állítsák, szabadtéren és zárt térben is bemutassák.
szabadon választott témát a hozzá rendelt bábtechnikával rövid etűdben bemutassanak
A 10. évfolyam elvégzését követően
a tanuló legyen képes:
–

a bábszínészi munkáját a bábjáték egészébe illeszteni, annak céljait szolgálni

–

rendezői instrukciók alapján dolgozni

–

bábuját a színpadi tartalomnak megfelelő mozgatni,

–

bonyolultabb mozgatási technikájú bábu működtetésére

–

a helyes színpadi beszédre bármilyen szerephelyzetben

–

a szöveges feladatait jó technikával, sokszínű kifejezőeszközökkel megoldani, előadni

–

a bunraku bábu mozgatása során társaival közös koncentrációra

–

a színészi és a mozgatói alázatra, társainak elfogadására
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–

a bunraku báb egyszerű fejmozgató rúddal való mozgatására

–

a bunraku bábbal játszott jelentben egyszerű díszletelem használatára

–

kesztyűbáb szerkezeti felépítését ismerve a báb mozgatására

–

különböző ujjtartásokkal kesztyűbáb mozgatására

–

két ellentétes karakterű figurát jelenetbe helyezni, begyakorolni és bemutatni

ismerje:
–

a bábszínészi szerepalkotás módszereit

–

a báb és a bábszínész viszonyát

–

a kézmozgás általi nonverbális jelek jelentését

–

a mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhang jelentőségét

–

a fekete színház technikai feltételeit

–

a tradicionális vásári bábjáték műfaji sajátosságait

–

napjaink jeles vásári bábosait
11. évfolyam

A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
–

a pantomim bábjátékban való alkalmazásának lehetőségeit

–

a polgári bábjáték magyar képviselőit

–

a művészi bábjáték sajátos lehetőségeit, jeles magyar alkotóit, alkotóműhelyeit

–

az európai polgári bábjátszás jelentősebb képviselőit, állomásait

–

az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait

–

a világítás szerepét a bábszínpadon

–

a fényforrások tárházát

–

a fénnyel való játék lehetőségeit, varázslatos tér, festői felületek és mélységek
kialakításának eljárásait

–

a nézőpont és a technika összefüggéseit, a díszletvilág kialakításának lehetőségét, a
kompozíciós lehetőségek kipróbálását

–

a festett háttereket és használatukat

–

a két írásvetítős eljárással, a realitás és az irrealitás határának megjelenítését

–

az önálló alkotói munka fázisait, a korrektúra fontosságát, a tanácsok és kritikák
feldolgozásának módjait
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–

az értékelés fontosságát, módjait

fejlessze a tanulók:
–

stílusérzékét

–

művészi látásmódját

–

karakterábrázoló képességét

–

animációs látásmódját

–

lényegkiemelő képességét

ösztönözze a tanulókat:
–

adottságainak, képességeiknek leginkább megfelelő játékmód megtanulására, az abban
való elmélyülésre

–

a tekintettartást segítő gyakorlatok végzésére

–

a társművészetekben rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására

–

kivitelezési munka részfeladatainak összehangolására

–

bábszínpadi előadások megtekintésére, elemzésére, értékelésére

biztosítson lehetőséget:
–

egyéni munkavégzésre, a tanuló önálló elképzeléseinek megvalósítására

–

a bábszínésznek, bábjátékosnak a különböző színházi struktúrákban betöltött szerepének
megismerésére

–

társai és saját bábjátékos munkájának értékelésére

–

bábszínházak és/vagy bábművészek munkájába való betekintésre

–

a tanulók által készített bábelőadás bemutatására

–

nyilvános bemutatón, előadáson való bábjáték során az egyéni jelenlét megtapasztalására

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
Árnyszínházak, árnybábok világa
–

árnyak világa, szimbólumok megfejtése, az árnyjáték eredete és lényege

–

vetítőernyő, vetítőfelület fogalma

–

az emberi kézzel, az emberi sziluettel, tömör síkidomokkal, áttört síkfelületekkel való
kísérletezés, események vetítőernyőn való megjelenítése

–

több pontból való vetítés képtöbbszöröző hatása, a képváltás lehetősége, mélységek
kialakítása, színes fények használata

–

zártterű dobozszínházban (elemlámpával, gyertyával) kialakítható árnyjáték világa
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–

a fényforrás helyének tudatos kialakítása, az árnyfigurák fajtájának kiválasztása,
elkészítése. a nézőpont és a technika összefüggései

–

a világítás lehetőségei a bábszínpadon, a fény fajtái (pont-, szórt-, csúcs-, ellenfény stb.)

–

a nézőpont és a technika összefüggéseinek tisztázása, a díszletszerepe, a két kompozíciós
lehetőségek kipróbálása (alapvonalra épülő és madárperspektíva)

–

a festői hátterek jelentősége, festett hátterek használata (vetített dia háttér, celluloidra
festett hátterek, vegyes anyagú hátterek stb.)

–

a két írásvetítős eljárás kipróbálása, a realitás és az irrealitás határának megtapasztalására

Téma és báb-, színpadtechnika kapcsolata
A tanulók önállóan választott témáikhoz a kifejezést leginkább szolgáló báb- és színpadtechnikai
megoldást választanak, melyet csoportos vagy tanári konzultációval megvalósítanak. Az
egymáshoz rendelést megindokolják.
Egyes megoldások „üzenet” értékkel történő alkalmazása.
Bábtörténet
A művészi bábjáték kialakulása Magyarországon és a világban, a társművészetek hatása a
bábművészet alakulásában (irodalom, képzőművészet, fotó, videó, tánc, zene stb.)
Színpadi bábjáték: a Tananyag (tevékenységek, tartalmak) lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók
az árnyjáték történetével a tanulók megismerkedjenek, szabadon választott témához
fénytechnikai kísérleteket végezzenek, majd ezeket előadások formájában bemutassák.
árnyszínházi bábelőadást hozzanak létre felhasználva minden eddig megszerzett ismeretüket,
technikai tudásukat.
önállóan vagy párban etűdöket hozzanak létre a maguk választotta témára és technikával, ezeket
független jelenetekként, vagy egymásba fűzve előadják.

A 11. évfolyam elvégzését követően
a tanuló legyen képes:
–

bonyolultabb mozgatási technikájú bábu működtetésére

–

kísérletezésre a bábszínház képi világának egyedivé tétele érdekében

–

az árnyszínház sajátosságait rövid jelenetekben felmutatni

–

tanulmányai során szerzett bábszínházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó módú
felhasználására

–

ismerje:

–

egy előadáson belül a különféle szerepfajtákat
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–

az érzelmek és gondolatok gesztusokba való tömörítésének lehetőségeit

–

az árnytechnika kínálta különböző lehetőségeket

–

a szerep kidolgozásának fázisait egy előadáson belül (technikai alapok, szövegtanulás,
értelmezés, mozdulatok gyakorlása, szerepen belüli arányok kialakítása stb.)

–

az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat

–

az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását

12. évfolyam
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
–

a tervezés során felmerülő művészi és technikai kérdéseket

–

a feszültségteremtés és konfliktusmegoldás színpadi eszközeit

–

fejlessze a tanulók:

–

karakterábrázoló képességét a tartás, mozgás, mimika eszközeivel

–

jelenlétének erejét

–

rögtönzésben való jártasságát

–

ösztönözze a tanulókat:

–

önálló kísérletezésre, gyakorlás általi fejlődésre

–

a bábjáték sajátos kifejezési formáinak alkalmazására

–

a bábjáték során használt eszközeik elkészítésére vagy megtervezésére

–

biztosítson lehetőséget:

–

a bábszínészet hivatásszerűen gyakorolt módjainak megismerésére

–

bábelőadások megtekintésére, megbeszélésére, elemzésére, értelmezésére

–

a tanulók elkészült bábelőadásának bemutatására

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
A kísérletezések színháza
Kortárs, jeles alkotások megtekintése és elemzése során a tananyag lehetőséget ad arra, hogy
kisebb csoportokban a közösen választott témához a tervezéstől a kivitelezésig manufaktúra
jelleggel, 2-3 fős kiscsoport közösen alkossa meg bábszínházát. A műhelymunkával létrehozott, a
témához szabadon választott bábtechnika és színpad (paraván, dobozszínház, díszletek stb.)
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kialakítása után az ebben való játék kap nagy hangsúlyt. A műfaj, a játékmód meghatározása után,
az effektek, a térhasználat, a fény szerepe nem hiányozhat. Fontos a létrejött előadás bemutatása,
egymás alkotásainak megtekintése és értékelése. Az értékelés során szempont kell legyen a bábu
és bábos kapcsolatának, a bábu megjelenítő, utánzó, megidéző, helyettesítő stb. funkciójának,
játékban való kibontásának, a bábu–bábos–tér hármasság kapcsolatának, a vizuális megjelenítés
egyedi stílusának, a szokásostól eltérő effektek használatának stb. vizsgálata.
Vizsgára való felkészülés
A tananyag lehetőséget ad arra, hogy
–

minden tanuló a szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez,
érdeklődéséhez, képességeihez legközelebb álló témát, és ehhez bábtechnikát válasszon; a
témát önállóan, jelenetekre bontva, a próbafolyamatot megtervezve, majd bepróbálva
előadásra kész állapotra hozza

–

csoportokban, egy szabadon választott témát bábszínpadra „állítsanak”, a csoport
létrehozza saját bábelőadását.

Mindkét esetben az önállóan átgondolt, elemzett, témához választott bábtechnika, a bábtípusnak
megfelelő mozgatási eljárások begyakorlása, a vizuálisan, képzőművészetileg, esztétikailag
érdekes, egyedi stílusban kialakított színpadkép, bábuk és bábosok kapcsolata, az előadás egésze,
a bábszínészi hiteles jelenlét kell hangsúlyt kapjon.
Bábtörténet
Nemzetközi és hazai kortárs bábosok, új törekvések a bábszínpadon

A 12. évfolyam elvégzését követően
a tanuló legyen képes:
–

a választott vagy rá bízott szerep eljátszására

–

a szerepalkotásban önálló gondolatainak, egyéniségének érvényesítésére

–

kifejező, karakternek megfelelő bábmozgatásra

–

az ábrázolt mozdulatok elemzésére

–

a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására

–

egy élet és ember ismeretét mozgósító történetnek, valamint kontextusának bábos
megjelenítésére

–

metaforikus, szimbolikus látásmódra

–

a társművészetekben szerzett ismereteit a bábjátékos munkában hasznosítani
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ismerje:
–

a korrekciós beszédgyakorlatokat

–

a történetmesélés, kontextus-teremtés, fokozás, feszültségkeltés szabályait

–

a hangerő, hangszín, a hangmagasság és beszédtempó váltásait

–

a karakterábrázolás nyelvi lehetőségeit

–

a kifejezés nem szóbeli eszközeit

–

a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit (szünet, váltás, hangsúly, hangszín
stb.)

–

az önálló történetalkotás lehetőségét

–

a sors, a történet, a jellem fogalmát

–

a különböző morális problémák megjelenítésének bábszínpadi lehetőségeit

–

a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait

(A továbbképző évfolyamok anyagát tervezet formájában kidolgozta: Farkas Ágnes, Hancock Márta, Kaposi
József, Kaposi László)

BÁBMOZGATÁS
A tantárgy tanításának célja
Az alapfokú képzés célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára tantárgyak, tárgy-bábok
és általában a holt anyag mozgás-mozgatás általi "életre keltésének", valamint a tradicionális bábtechnikák működési elvén készíthető egyszerűbb kivitelezésű bábok mozgatásának tanulmányozására, továbbá a természetes mozgások (ember, állat, növények, természeti jelenségek) megfigyelés alapján történő utánzására, a mozgások stilizált vagy realista ábrázolására.
A képzés feladatai
Ismertesse meg a tradicionális bábtechnikák mozgatási elvét, bábszínpadi alkalmazását, a bábu
felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket.
Fejlessze a finommotoros kézmozgást, a kézmozgás általi közvetlen vagy közvetett kifejezőkészséget, kéz- és tárgy összhangját, az érzelmek, gondolatok gesztusokba tömörítésnek képességét.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
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A tanuló legyen képes saját készítésű bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatása, bonyolult
mozgatási módok ismerete, karakterek megjelenítése.
A tanuló ismerje a bábmozgatás alapvető szakkifejezéseit, a bábu felépítést, alkotórészeit.

Első évfolyam
Feladatai
Ismertesse meg a bábu felépítését, mozgatási lehetőségeit.
Tananyaga
Magunk előtt, hátulról mozgatott botbáb. Irányítható mozgató bot és nyílás.
Követelmények
Legyen képes a hátulról mozgatott botbáb használatára, azonosulni a figurával, melynek vizuális
képét saját kezével, testével és mimikájával egészít ki. Tudatosítsa a színpadi térhasználatot
Legyen képes egyszerű, rögtönzött figurákkal való mozgatásra

Második évfolyam
Feladatai
Ismertesse meg a tanulókat a hazai és európai, keleti maszkos, alakoskodó játékok tradícióival.
Fejlessze a gesztusokba tömörítés képességét.
Tananyag
Félmaszkok, maszkok használata, mímes gyakorlatok, térirányok megfeleltetése gesztusokkal
(színpad/nézőtér). Karakteralkotás. Egyszerű csoportos táncos rituális koreográfiák, némajátékos
improvizációk. Botbáb használata segédpálcával.
Követelmények
Legyen képes a félmaszkok, maszkok használatával színpadi játékot végezni, tudatosítsa, hogy a
játék során a test vegye át az eddig az arc által hordozott információkat. Legyen képes mímes
gyakorlatokat végezni előbb kifejező maszkkal, később kellékek nélkül a természetes térirányok
alkalmazásával. Legyen képes egyéni karakteralkotásra mozgással, csoportos játékokban való
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közreműködésre. Tudjon egyszerű koreográfiákat alkotni és megvalósítani, botbábbal
bábtáncoltatásra, látványos színpadképek, tánckoreográfiák megjelenítésére, ügyeljen a bábu
egyenes tartására. Legyen képes alapvető mozgások végrehajtására botbábbal, tudjon egyszerű
tánckoreográfiákat végezni botbábbal. Legyen képes megtalálni a bábbal az ideális testhelyzetet,
valamint legyen képes segíteni partnerét az ideális testhelyzet megtalálásában

Harmadik évfolyam
Feladat
Ismertesse meg a tárgyanimációt és a marionett-technikát.
Fejlessze a karakteralkotás képességét, a kísérletező szemléletet.
Tananyag
A

tárgyanimáció

színpadtechnikai

alkalmazása,

tárgyak

és

karakterek

összevetése

karakterábrázolás, tárgyak átalakítás nélküli színpadi alkalmazása.
A marionette-báb története és alkalmazása, típusai.
Követelmények
Legyen képes tárgyakkal karakterábrázolásra, tudja és alkalmazza a kiválasztott tárgy, eszköz
anyagának szerepét.
Legyen képes az egyes anyagok jellemmel, egyéniséggel való felruházására
Legyen képes szituációs játékok végzésére, modellhelyzetekkel, textíliákkal, faanyagokkal,
használja ki a választott tárgy kínálta mozgásos karakterábrázoló lehetőségeket. Legyen képes a
különböző típusú marionett bábok használatára, ismerje a marionett bábu, mint az egyik legősibb
bábtípus történetét
Negyedik évfolyam
Feladat
Ismertesse meg az óriás figura bábtípusát.
Fejlessze a csoportos együttműködés képességét.
Tananyag
Óriás figurák a színpadi térben, mozgató botok alkalmazása. Speciális mozgású bábok vegyes
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technikájú bábok készítése és mozgatása.
Követelmények
Legyen képes óriás figurák mozgatására, ügyeljen a balesetvédelem szempontjaira, a
tereptárgyak kikerülésére, a bábu megfelelő súlypontjára. Alkalmazza a bábuk mozgatásánál a
finomabb gesztusokat, ismerje az alapvető bábmozgatási technikákat. Alkalmazza a technikának
megfelelő törvényszerűségeket. Legyen képes a tradicionális mozgatási technikák mellett a
kísérletezésre.
Ötödik évfolyam
Feladat
Ismertesse meg a kéz önmagában való művészi kifejező erejével.
Fejlessze a finommotoros mozgást.

Tananyag
Kézjátékok. Tapintási gyakorlatok, ábrázoló gesztusutánzó játékok, fantázialények alkotása, szájés szövegszinkron. Kesztyűsbáb-technika alkalmazása.
Követelmények
Tudatosítsa a tapintás általi érzékelést.
Legyen képes imaginációs gyakorlatok végzésére, növény-, ember- és állat ábrázoló játékok
végzésére; a bábjáték során kiegészítők használatára (papír, textil). Tudjon kézjátékkal természeti
jelenségeket ábrázolni, fantázia lényeket alkotni. Legyen képes zoknifigurákkal a száj
szinkronmozgására, saját szövegmondása vagy éneke szájszinkronnal való kíséretére (ehhez
elengedhetetlen a szövegek készségszintű tudása); legyen képes más által rögtönzött
szövegmondást kísérni. Használja tudatosan a nonverbális eszközöket, ismerje a vásári bábjáték
terén tradíciókkal rendelkező kesztyűsbáb-technikát. Legyen képes kesztyűsbábbal karakteres
mozgások végzésére, a csuklóig érő kesztyűsbábbal bemutatott mozgássor értékelésére. Ügyeljen
a megfelelő technikai kivitelezésre, törekedjen az árnyalt karakterábrázolásra a főbb típusokon
belül. Legyen képes a bábfigura mozgásait, helyváltoztatását kísérni, legyen képes különböző
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benyúlási módok közül az egyszerűbbek használatára, egyszemélyes játék végzésére
„untermann”-nal
Hatodik évfolyam
Feladat
Ismertesse meg az árnyjáték-technikát.
Fejlessze a művészi képalkotóképességet.
Tananyag
Árnyjáték. Fényforrás alkalmazása. Hatásmechanizmusok. Figurák használata. Sziluett-játékok.
Tárgyak átalakítással történő felhasználása
Követelmények
Legyen képes tanári instrukciók mentén végzett munkára, bemutatott és/vagy önállóan
megtervezett mozdulatsor gyakorlás általi elsajátítására, reprodukálására, egyszerű bábmozgatási
technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására, az ismert bábtechnikák, illetve azok
mozgatási elvének tudatos alkalmazására, a megismert mozgatási technikák improvizáció során
történő alkalmazására.
Ismerjék a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket, az általuk használt bábu
felépítését, alkotórészeinek elnevezését.

A tantárgyi program elvégzése után a tanulók legyenek képesek (az előbbieken kívül)
–

az általuk készített bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására,

–

bonyolult mozgatási technikájú bábu működtetésére,

–

kifejező, karakternek megfelelő bábmozgatásra.

Ismerjék (az előbbieken kívül)
–

az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat, azok alkalmazását,

–

az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását.
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TOVÁBBKÉPZŐ
9. évfolyam
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal
–

a maszkkészítési eljárások bonyolultabb változatait,

–

a maszkok színháztörténeti jelentőségét

–

a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét

–

ezek elkészítésének technológiai lépéseit

–

a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget

–

a bábu felzsinórozásának módjait

fejlessze a tanulók
–

szimbólumalkotó képességét

–

absztraháló, elvonatkoztató képességét

–

stílusérzékenységét

–

manipulációs képességét

–

kreatív térhasználatát

ösztönözze a tanulókat
–

bátor anyaghasználatra

–

az anyagok megmunkálásában átgondolt és szakszerű eszközhasználatra

–

alkotásaik kipróbálására

–

a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötleteik, gondolataik
kidolgozásában

biztosítson lehetőséget
–

önálló munkavégzésre

–

természeti népek, magyar farsangi állatalakoskodók, velencei karneválok maszkjainak
rekonstruálására

–

felkészülését segítő műalkotások, bábszínházi előadások megtekintésére

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
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Maszkok világa
Fejre szerelt maszkok, elől-hátul kiképzett álarcok készítése. A felület megmunkálás módja
plasztikus: géz, gipsz, drót, hálók stb. használata. Természeti népek rítus maszkjainak
rekonstrukciói, ezek működésbe hozása. Gyűjtőmunka a természetből, természeti formák
beépítése a maszkokba. Kasírozott maszkok készítése.
Színpadi ismeretek: a színpad részei, a színpadnyílás fogalma, a függönyök szerepe, fajtái. A
maszkos jelenetekhez függönyök egyszerű felfüggesztése, díszletelemek, állványok használata,
térkijelölésekkel a játéktér tagolása.
Marionettek világa
A felülről mozgatottság újszerű megtapasztalása, egymás testének felzsinórozása, közös játék. A
marionett bábok bonyolultabb változatainak vizsgálata, a merev mozgatórúd helyett
mozgatókereszt szerkesztése, ízelt testrészekkel rendelkező bábu készítése. A bábu kezeinek,
lábainak zsinórral való mozgatása. A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának,
működési elvének összefoglalása. A marionett színpad technikai megoldásaival való ismerkedés,
egyszerű, asztalok segítségével is kialakítható marionett-híd építése.
A tananyag lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók foglalkozzanak az egyensúlyi problémákkal,
ízületi megoldásokkal, zsinórozási eljárásokkal, egyszerű mozgatókeresztek készítésével, a bábu
felzsinórozásával, öltöztetésével, egyszerű mozgatási gyakorlatokkal, a kulissza fogalmával,
használatával.

A 9. évfolyam elvégzését követően
–

a tanuló legyen képes:

–

eligazodni a maszkos játékok világában

–

különböző technikákkal karakteres maszkokat létrehozni

–

a maszkokhoz egyszerű jelmezeket tervezni és kivitelezni

–

a marionett bábok szerkezeti elemeinek megnevezésére

–

felzsinórozással mozgatható marionett bábok elkészítésére

ismerje:
–

a maszkok típusait

–

a marionett bábok készítésének eljárásait

–

az anyagok kiválasztásának és a bábu mozgathatóságának szabályait
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–

a marionett bábu gravitációvesztésből adódó sajátosságait

10. évfolyam
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal
–

a két, három bábos által mozgatott bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit,
mozgatásának módjait

–

a bunraku bábu történetét

–

a bonyolultabb kesztyűbáb szerkezetét, kezek, lábak készítésnek, felhelyezésének módjait,
a kesztyűbáb készítésének egymásra épülő munkafázisait

–

a paravánok, porondok felépítését

–

a fény, a világítás jelentőségét, használatuk egyszerű módjait, a fény által kifejezhető
jelenségek megjelenítésének módjait

–

akusztikus hatások keltésének egyszerűbb változatait

fejlessze a tanulók
–

formateremtő, tárgyalakító, mintázó képességét

–

perspektivikus ábrázoló képességét

–

téralkotó képességét

–

esztétikai érzékét képi önkifejező képességét

–

felületmegmunkálásának igényességét

–

eszközhasználatának szakszerűségét

–

biztonságát az anyaghasználatban

ösztönözze a tanulókat
–

az aprólékos megfigyelésre, a megfigyelt szerkezetek elemzésére, rekonstruálásának
igényére

–

műalkotások vizsgálatára,

–

a szépség és a rútság megjeleníthetőségének, jelek és jelentések kutatásának igényére

–

egyéni stílus és ízlés kialakítására

–

anyagok kombinálásának szakszerűségére
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biztosítson lehetőséget
–

mások munkájának elemző értékelésére

–

a látvány utáni munkavégzésre, a látvány elemzésére,

–

egyéni korrekciók, vélemények megfogalmazására

–

közösen tervezett paravánok felépítésére, egyszerű világítástechnikai megoldások
kialakítására

–

a fénnyel való kísérletezésekre

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
A hátulról mozgatott bábtípus, a bunrakuk világa.
A bábu fejét a törzsbe benyúlva tartjuk, kezei először saját kezünk, majd később a bábu
könyökéhez fogót szerelünk. A bábu a bábos teste előtt helyezkedik el. A bábu legfontosabb
testrésze, mely egész „személyiségét” kifejezi, a feje. Ennek formázása, festése, majd a váll és
karok izületeinek technológiáival való ismerkedés.
A bunraku színpada, a bábos nyíltszíni játéktere, a mozgatók és a bábuk kapcsolatának
kipróbálása. Két, három bábos és egy bábu kapcsolata, a bábu mozgatása során való közös
koncentrációja, egymás elfogadása.
A tananyag lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók foglalkozzanak a bunraku technikával, történeti
hagyományaival,

a

bábu

felépítésével,

mozgatásával,

egyszerű

technikai

megoldások

kivitelezésével (fejbe épített mozgatóbot, szivacs vagy textil végtagok stb.).
Kesztyűbábok világa
Az alapfok 7. évfolyamán megkezdett technikák tovább fejlesztése, a kesztyűsbáb színpadi
eszközeinek megismerése. A bábu aránya, szerkezete, mozgatása, hagyományos vásári figurák
rekonstrukciói, a műfaji sajátosságok összegyűjtése. A tananyag lehetőséget nyújt arra, hogy a
tanulók saját stílusú karaktereket tervezzenek, a bábu fejét szabadon kiválasztott technológiával
elkészítsék (kasírozás, papírpépformázás, hungarocellből faragás és bevonás, a fejek festése stb.),
a bábtesteket összeépítsék a fejjel, kezeket, lábakat alakítsanak ki, a törzset öltöztessék. A
kesztyűbáb technikájához szükséges színpadi ismeretek összegyűjtése. A paraván magassága,
mélysége, szélessége. Állványokra szerelhető egyszerű háttér és díszletelemek készítése.
Ismerkedés a fénnyel, a világítással mint fontos látványelemmel (egyszerű diavetítők,
elemlámpák, állványra szerelhető halogének kipróbálása). A fény és az idő kapcsolata, a fénnyel
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való időmúlás jelzése (reggel, este, vihar stb.). Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása
(tükrök, üvegfelületek, tűz- és vízhatás stb.). Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel
való kísérletezés. A látvány, az akusztikus mező és mozgás összekapcsolása.

A 10. évfolyam elvégzését követően
a tanuló legyen képes:
–

a bunraku báb egyszerű fejmozgató rúddal való felépítésére, készítésére

–

a bunraku báb fejének mintázására

–

a bunraku bábbal játszott jelenthez egyszerű díszletelemet tervezni, készíteni

–

egyszerű világítástechnikával a bábu karakterének megerősítésére

–

kesztyűbáb szerkezeti felépítését követve a bábot elkészíteni, a felületeket aprólékosan
kidolgozni,

–

a tradicionális vásári bábjáték műfaji sajátosságait ismerve, két ellentétes karakterű figura
elkészítésére, és rövid jelenetben alkalmazására

ismerje:
–

a bábtörténet egyetemes és magyar vonatkozásainak lényeges korszakait és nagy
művészegyéniségeit

–

a bunraku egyetemes bábművészetben elfoglalt helyét

11. évfolyam
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal
–

a pálcás bábok tradícióit, történetiségét,

–

a pálcás, vajang bábok szerkezeti felépítését, arányaik fontosságát, az arányok és
mozgatási sajátosságok összhangját

–

a színpadi irányoknak megfelelő arc és tekintet kialakítás, a mozgatás és az anyag, illetve
technológia kiválasztás összhangjának fontosságát, egyneműségre való törekvés
eszközrendszerét

–

az árnyak színházának változatait, történeti hátterét, kultúrtörténeti jelentőségét,

–

a fénnyel való festéslehetőségét

274

–

a kísérletezés során a betartandó biztonsági előírásokat

–

az egyszerű eljárásokkal létrehozható árnyékok megjelenítésének módjait (a kézzel,
tárgyakkal kialakított árnyszínházak)

fejlessze a tanulók
–

téralkotó képességét tárgyalakító képességét

–

rögtönző képességét

–

absztraháló képességét

ösztönözze a tanulókat
–

más népek és korok kultúrájának, művészetének megismerésére

–

a fény, az akusztika, a forma egymásra hatásának megismerésére, az ezzel való
kísérletezésre

biztosítson lehetőséget
–

a fénnyel való kísérletezésre

–

a sík és plasztikus formák fényben, vetítőfelületen való viselkedésének vizsgálatára

–

az anyagmegmunkálásban és a tárgyalakításban a technológiák kombinálására

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
Vajangok – alulról mozgatott pálcás bábok világa
A vajang bábu történetével való ismerkedés, szerkezetének megfigyelése, egyszerű szerkezetű
vajang készítése. A bábu fejének, tartórúdjának, karjainak rögzítés módja, a méretek anatómiai
hűséghez való igazítása, egy vagy két segédpálca beépítése a cél. A tananyag lehetőséget nyújt a
textilízületekkel és végtagokkal való megismerkedésre, a technológiai eljárások kipróbálására, a
bábu öltöztetésére, a rövid és a hosszú mozgató pálca kipróbálására.
A fénnyel való ismerkedésbővítése: alulról, oldalról, felülről világítás módozatai és ezek hatása a
bábu plaszticitására, illetve a játék dramaturgiájára.
Árnyszínházak, árnybábok
Árnyak világa, szimbólumok megfejtése. Vetítőernyő, vetítőfelület fogalma. Az emberi kézzel, az
emberi sziluettel, tömör síkidomokkal, áttört síkfelületek való kísérletezés. Több pontból való
vetítés, mélységek kialakítása, színes fények használata. Zártterű dobozszínházban (akár
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elemlámpával, gyertyával) létrehozható árnyak világa. Különböző anyagok, textilek mozgatása
fényben, ezek árnyékával való kísérletezés, diavetítővel műalkotások vetítése különböző
mozgatott (textil függönyök hullámzása, gyűrt alufólia) felületekre. A fényforrás helyének tudatos
megválasztása, az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, elkészítése. A nézőpont és a technika
összefüggései.
A tananyag lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók ismerkedjenek az árnyjáték történetével,

A 11. évfolyam elvégzését követően
a tanuló legyen képes:
–

a játékterek tagolására, ebben a tanult bábtípusok elhelyezésére, megmozgatására

–

egyszerű vajang báb készítésére

–

a vajang báb testrészeinek összeszerelésére

–

hátulról és alulról mozgatott árnybábok készítésére

–

fényben árnyfigurákat rögtönözni (kézzel, tárgyakkal, síkformákkal stb.)

ismerje:
–

a vajang- és árnybáb történetét, műfaji sajátosságait, mozgatási lehetőségeit

–

a vajang- és árnybáb készítéséhez használható anyagokat, eljárásokat, eszközöket

–

a fény használatának egyszerű módjait

–

a vajang- és árnyszínpad szerkezeti elemeit, felépítését

12. évfolyam
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal
–

az alapvető színpadtechnikai, látványtervezői kifejezéseket (szakrajz, látványrajz, alaprajz,
perspektíva, vetületek, színvázlat stb.)

–

a színpadi látványtervezéskor a makettkészítés szerepét

–

a bábparavánok, takarások, színpadi elemek szerkezetét

–

a színpadi világítás jelentőségét, a bábjáték világítási-, fénytechnikai eljárásait

–

a szabadon választott téma önálló feldolgozásának, a tervezésnek, a bábkészítésnek
lépéseit
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–

a célszerű időbeosztást

–

a kivitelezés fázisainak ésszerű elosztását a technika, az anyag, a technológia között

–

az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait

–

az alkotó folyamatok (tervezés, kivitelezés, életre keltés) egymásra hatását

fejlessze a tanulók
–

önállóságát

–

tájékozódó képességét a felhasználható anyagok és bábtechnikák között

–

tervező- és kivitelező készségét

ösztönözze a tanulókat
–

pontos, szakszerű tervezésre és kivitelezésre

–

a színpadok szerkezetének lerajzolására, ezek elemzésére

–

a látott előadások után látványrajzok készítésére

–

makettek készítésére, berendezésére, méretarányos figurák készítésére

–

önellenőrzésre, folyamatos korrektúrára

–

színházi, bábszínházi előadások megtekintésére

biztosítson lehetőséget
–

a kísérletezések szakszerű korrektúrájára

–

az egyéni verbális és/vagy vizuális önkifejező megnyilvánulásokra

–

egyéni munkavégzésre

–

társainak alkotásaival szemben elfogadó, elemző, igényes, értékelő észrevételek
megfogalmazására

–

saját munkájának, alkotásának elemzésére, az eljárási, megoldási, technológiai, tervezői
fázisok indoklására, másokkal való elfogadtatására

TANANYAG (tevékenységek, tartalmak)
Szcenika, fények, világítás: a kísérletezések színháza
A tananyag lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók kisméretű makett színpadokat építsenek,
megismerkedjenek paravánok, dobozszínházak, asztali porondok szerkezetével, felépítésével.

277

Egyszerű szerkezetek alkotása, díszítése során felhasználják eddigi megszerzett ismereteiket.
Világítással és fénnyel való festés, különböző fényelnyelő, fényvisszaverő felületek kialakítása,
faktúrák bátor kombinálása, áttört és tömör falak, nyílások váltakoztatása.
A tananyag lehetőséget ad arra, hogy a csoport a közösen választott témához a tervezéstől a
kivitelezésig, manufaktúra jelleggel, közösen megalkossa bábszínházát. A műhelymunkával
kialakított, létrehozott, szabadon, a témához választott bábtechnika és színpad (paraván,
dobozszínház, díszletek stb.) elkészítése után az ebben való játék, mozgás szintén nagy hangsúlyt
kap.
Vizsgára való felkészülés
A tananyag lehetőséget ad arra, hogy minden tanuló a szaktanár vezetésével egy szabadon, a
tanuló egyéniségéhez, érdeklődéséhez, képességeihez legközelebb álló bábtechnikát válasszon. A
tanuló a bábkészítés minden fázisát önállóan felvázolja, és az általa megtervezett bábut elkészítse.
A tanuló bábujához készíthet díszletelemeket, ha bábja olyan jellegű, dobozszínházat, paravánt,
függeszthető függönyöket, álarchoz jelmezeket stb. Az önálló, átgondolt, igényes munkavégzés, a
kiválasztott bábtechnika szakszerű kivitelezése kap hangsúlyt. A szaktanár minden tanulónak
folyamatos korrektúrával segít, ez szerveződhet egyénileg és csoportosan is.

A 12. évfolyam elvégzését követően
a tanuló legyen képes:
–

önálló munkavégzésre a tervezéstől a kivitelezéséig

–

megindokolni az anyagok és a bábtechnika kiválasztását

–

a bábu elkészítéséhez szükséges idő megtervezésére, az általa tervezett idő betartására,

–

a kivitelezés, bábkészítés során önmagával és társaival is türelmes, igényes, elmélyült
alkotási folyamatra,

–

önellenőrzésre,

–

önmaga és társai értékelésére.

ismerje:
-

a szabadon választott téma önálló feldolgozásának, a tervezésnek, a
bábkészítésnek egyes lépéseit,

-

az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait

(A továbbképző évfolyamok anyagát tervezet formájában kidolgozta: Láposi Terka)
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BÁBKÉSZÍTÉS
A tantárgy tanításának célja
A bábkészítés tantárgy a bábjáték főtárggyal összhangban, a tanulók politechnikai előképzettségét, eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve kívánja a bábtervezés és a kivitelezés alapismereteit
elsajátíttatni. A tantárgy a tanulók fejlődését leginkább az egyre igényesebb kivitelezés, a technológiai megoldások alkalmazása, továbbá a stílusérzék és a globális tervezői látásmód kialakítása terén szolgálja. A tantárgy keltse fel a tanulók figyelmét e sajátos kifejezési forma iránt, nyújtson
megfelelő alapot a továbbképző évfolyamok tanulmányaihoz.
A képzés feladatai
Ismertesse meg a bábkészítés során használt eszközök és anyagok kezelése és alkalmazáésa , a
tervezőmunka módszerei és fázisai, bábkészítési módoszatok és felhasználható anyagok, eljárások, szakkifejezések, a bábok működési és mozgatási elve, színpadi funkciója, anyagok és eszközök tárolási rendje, balesetmegelőzés és munkavédelem szabályai.
Fejlessze a tanulók látásmódját, stílusérzékét, konstrukciós és karakterábrázoló képességét,
anyag- és eszközismeretét.

Első évfolyam
Feladat
Ismertesse meg a tanulókat a különböző anyagokkal, feleltesse meg különböző szereptípusokkal.
Fejlessze a vizuális látásmódot.
Tananyag
Népi betlehemes játékok figuráinak elkészítése, típusfigurák elkészítése, körbefordítahtó báb létrehozása.
Követelmények
Legyen képes az egyes textíliák különböző szerepeknek való megfeleltetésére, faanyagok,
termények, egyéb természetes alapanyagok felhasználására. Ismerje a bábu, mint szimbólum
használatát, hogy az egyes textíliák mihez illenek, milyen szín mit fejez ki. Legyen képes
bábkollekciók létrehozására különböző típusfigurákkal, a hátulról való bábmozgatásra alkalmas
egyszerű, improvizált botbábok készítésére, a grafikus megoldásokra. Tudatosan használja ki a
279

színek, formák, a sík felületek adta lehetőségeket.
Második évfolyam
Feladat
Ismertesse meg a tanulókat a maszkkészítés hagyományaival és a botbáb technikával.
Fejlessze a stílusérzéket, karakterábrázoló készséget.
Tananyag
A maszkkészítés hagyományai és technikája, a groteszk karakterek, a maszkos játék jellegzetességei. Anatómiai ismeretek, ízesülések készítése.
Követelmények
Ismerje a fél-, illetve teljes maszk készítésének hagyományait, technikáját, a maszkos játék
jellegzetességeit. Legyen képes fejmaszk tervezésére, készítésére. Ismerkedjen meg a természeti
népek és az európai karneváli maszkok hagyományaival, mélyedjen el az európai öltözködés
történetében.
Legyen képes az emberanatómia leegyszerűsített ábrázolására, ennek segítségével tudjon
vállízületben mozgó, két segédpálcával mozgatott emberanatómiájú bábot készíteni

Harmadik évfolyam
Feladat
Ismertesse meg a tárgyanimációs technika és a marioentt technika alkalmazásait.
Fejlessze a kéz- és a tárgy közötti összhangot.
Tananyag
Tárgyak mozgatása, képzelt karakterüknek megfelelően. Marionett-bábuk szerelése, öltöztetése,
működési funkciói.
Követelmények
Legyen képes a tárgyanimációs technika alkalmazásakor a tudatos anyaghasználatra, ismerje a
különböző használati tárgyak funkcióit. Legyen képes tárgykonstrukciókra, ismerje meg a
marionett technikát. Legyen képes a marionett különböző karaktereinek a megformálására, a
különböző súlyú és merevségű textíliák felzsinórozására, találja meg a bábu súlypontját
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Negyedik évfolyam
Feladat
Ismertesse meg az óriás bábok használatával készítésével kapcsolatos tudnivalókat .
Fejlessze önálló kezdeményezi képességeit..
Tananyag
Óriás figurák illetve bábfej készítése, ismert technikák alapján.
Követelmények
Legyen képes megtervezni az óriás figura készítésének menetét, közben alkalmazza a
bábfejkészítés technikáit;
Tudjon kasírozni, legyen képes a bábu jelmezének elkészítésére, a testrészek ruhával való
összedolgozására; a megfelelő felületkezelésre, festésre.

Ötödik évfolyam
Feladat
Ismertesse meg a tanulóval a kézjátékhoz szükséges kelléktár elkészítésével.
Fejlessze a karakterábrázoló készséget, valamint a vizuális látásmódot.
Tananyag
Kézjátékokhoz szükséges kellékek, pl. cérnakesztyű, zoknibáb, illetve kesztyűs játékokhoz szükséges kesztyűbáb készítése.
Követelmények
Legyen képes a természetes és fantáziaszínek használatára, a színek tudatos, kifejező
alkalmazására. Tudja megtervezni a kézjátékhoz használt zoknibáb színvilágát a száj kiemelése
szempontjából, legyen képes egyszerű jelzések alkalmazására, a figura karakterére és nemére
utalva.
Tudjon Obrazcov-féle kesztyűbábot készíteni, ismerje meg a bábfejkészítés újabb technológiáit.
Legyen képes egy figura végleges kidolgozására szivacsbevonással hungarocell-faragással, só-liszt
gyurmázással, pozitív forma kasírozásával
Hatodik évfolyam
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Feladat
Ismertesse meg a tanulóval sík- és árnytechnikát, a mechanizált tárgybábokat.
Fejlessze a konstrukciós készséget.
Tananyag
Síkbábok készítése természetes anyagokból, textilekből, kompozíció létrehozása jellegzetes profilok alakítása, fényforrások alkalmazása, árnyszínpad készítése. Mechanizált tárgybábok készítése s
a trükkhatások technikai kidolgozása.
Követelmények
Legyen képes térben, arányokban és színekben gondolkodni, a különböző bábtechnikák között
biztonsággal eligazodni, egyes bábtechnikák, technológiák alkalmazási lehetőségét felmérni, a
szükséges anyagokat, technológiákat alkalmazni; a báb működési rendszerét az esztétikai
megjelenéssel összhangban elkészíteni,
a tervezési és kivitelezési munka fázisait megtervezni, a színpadtechnikai és bábmozgatási
követelményeknek megfelelő, a bábjátékban meghatározott célokat szolgáló bábut készíteni,
megfelelő stílusú bábut készíteni, egy adott produkción belül a stílusegységet megtartani, az
általuk készített bábut a bábjáték során használni,
az esetleges meghibásodásokat, sérüléseket kijavítani, a tanár útmutatásait követni, a
csapatmunkához alkalmazkodni,
saját elképzeléseiket megvalósítani.
Az alapfok végén
Ismerjék az alapvető szakkifejezéseket, az egyes bábtechnikák működési elvét, az egyes
bábtechnikák elkészítésének egyszerűbb és bonyolultabb változatait, a tervezés és kivitelezés
alapvető szempontjait, az alapanyagok fontosabb fizikai-kémiai tulajdonságait, a kivitelezéshez
szükséges eszközöket, technikákat, az elkészített bábu alkalmazási lehetőségeit, a balesetmegelőzés, munkavédelem szabályait betartani, az alapanyagok, munkaeszközök tárolásának
rendjét.
BESZÉD- ÉS ÉNEK
A tantárgy tanításának célja
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–

hozzásegíteni a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és maradásához,
az adottságaiknak és a képességeiknek megfelelően - dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt - könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez,

–

olyan zenei képzést nyújtani, amely (az évek során) a tanulót képessé teszi maradandó
zenei értékek befogadására, reprodukálására, illetve ezen zenei megnyilvánulási formák újrafogalmazásával kreatív zenei tevékenységek folytatására.

A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal a lazító és koncentráló játékokat és gyakorlatokat (ld. színjáték
tanszak Beszédgyakorlatok tantárgynál!)
Fejlessze a tanulók artikulációs képességét, hangképzését.
Alakítsa ki a tanulókban a saját és társaik beszédhibáinak felismerését, tegye képessé őket azok
korrigálására.
Követelmények az alapfok elvégzése után
Legyenek képesek hallás alapján fölismerni a követendő és elvetendő beszédpéldát. A durva
légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és a saját beszédükben.
Legyenek képesek tisztán énekelni egyénileg és csoportosan. Rövidebb zenei részletek hallás után
való visszaéneklésére, egyenletes lüktetés mellett kísérettel való éneklésre. Rövid zenei részletre
mozgáskompozíció rögtönzésre, kötött verses szövegre egyszerű, kis ambitusú dallam létrehozására.
Első évfolyam
Feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal az egyszerűbb lazító- és légzőgyakorlatokat
Fejlessze az artikulációs képességüket.
Tananyag

Beszéd
Lazító gyakorlatok: test feszítése és lazítása hanyatt fekve, különösen a nyak és a fej izmaira
Légzőgyakorlatok: légzéstípusok ismertetése, kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s és f hanggal; laza
testtónus mellett versekkel, mondókákkal (legfeljebb 40-50 szótagig)
Hanggyakorlatok: játékos hangerő gyakorlatok, fúvújátékok, szabályozott légzéssel egyszerűbb
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szólamok, versek gyakorlása (Mándy Stefánia: Csendíts rá)
Hangjátékok: egymás hangjának felismerése Hol szólsz kispajtás?), a hang tulajdomnságainak
tanulmányozása, a természetes alaphang felismertetése megerősítése
Artikulációs játékok, gyakorlatok: szóépítés hangonként, ajakpergetés hosszan, szóláncok, szájról
olvasás, csettintés, a nyelv mozgásának ügyesítése, hibás magh. Ejtés meg- és fölismerése stb.
Ritmus- és tempógyakorlatok
Hangsúlygyakorlatok

Ének
Beéneklő gyakorlatok: szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok
Egyszólamú éneklés: gyermekjátékdalok, szokásdallamok, balladák
Többszólamú éneklés: kánonok (népdal)
Énekes improvizáció (dallamhoz közelálló mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának
mozdulatokkal való megismétlése, versek megszólaltatása énekbeszéddel
Követelmények
Legyen képes az egész test feszítésére és lazítására hanyatt fekve, a különböző légzéstípusok
végzésére. Tudjon kapacitásnövelő gyakorlatokat végezni laza testtónus megőrzése mellett.
Ismerje és használja a játékos hangerő gyakorlatokat. Legyen képes a kilégzés erejének
változtatására a fúvójátékok során, a saját és társai légzésének tanulmányozása során szerzett
tapasztalatok megfogalmazására. Legyen képes a szabályozott légzéssel egyszerű szólamok,
versek elmondására, a természetes alaphang felismerésére. Ismerje fel a saját hangjától eltérő
hangzásokat. Legyen képes a szavak és mondatpárok játékos variálására. Legyen képes megfelelő
artikulációval a különböző magán-, és mássalhangzók képzésére. Ismerje meg és fel a hibás
magánhangzóejtést. Legyen képes versek és mondókák ütemezésére tapssal, járással, mozgással
Második évfolyam
Feladatai
Ld. előző évfolyam
Tananyag
Beszéd
Lazítógyakorlatok: feszítés-lazítás fekve, állva, ülve; könnyed fejkörzés mindkét iránybabn; az arc
ellazítása
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Légzőgyakorlatok:

a

különböző

légzéstípusok

megfigyelése, saját

légzés

megfigyelés,

kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal
Hanggyakorlatok: játékos hangerő próbálgatás (közeledés-távolodás, szirénázás, repülőindítás)
Artikulációs gyakorlatok: az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorllatzok r-l hangokkal;
nyelvtörők pörgő mondása (Fekete bikapata kopog a patika pepita kövezetén)
A mély és magas magánhangzók hangulatkeltő szerepére tekintettel magánhangzó gyakorlatok
Ritmus- és tempógyakorlatok: versek ütemezése egyenletes tempóban
Hangsúly- és hanlejtésgyakorlatok: számnevek, évszámok hamgsúklya, a kijelentés hangsúlya
Ének
Beéneklő gyakorlatok: szillabikusközepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok
Egyszólamú éneklés: gyermekjátékdalok, szokásdallamok, balladák (Kádár kata)
Többszólamú éneklés: kánonok (Jertek, jertek, Pál, Kata, Péter)
Énekes improvizáció adott prózai és verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció
Követelmények
Legyen képes az arc ellazítására, „kirázására” kilégzés közben, a versek ütemezésére kötött
mozgással,

egyenletes

tempóban.

Alkalmazza

a

különböző

légzéstípusokat,

tudjon

kapacitásnövelő gyakorlatokat végezni a laza testtónus megtartásával. Ismerje a hangerő
próbálgatás módjait, az áll nyitómozdulatát megerősítő gyakorlatokat, a magas és mély
magánhangzók hangulatkeltő szerepét, a zárhangok kettőzésének technikáját, a számnevek,
évszámok helyes hangsúlyozásának módját, alkalmazza a kijelentés hanglejtését. Tudjon három
nyelvtörőt pergő tempóban az artikulációs mozgások összehangolásával elmondani.

Harmadik évfolyam
Feladatai
Ld. előző évfolyam
Tananyag
Beszéd
Lazítógyakorlatok: feszítés-lazítás testrészenként
Légzőgyakorlatok: rekeszlégzés hanyatt fekve, állva; be- és kilégzett levegő mennyiségének
tudatos növelése; kapacitásnövelés sz, s, f, h, z, m hangokkal
Hangjátékok: mellkasi rezonanciával szóló középhang és a fejhang hangzásának megismertetése
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Artikulációs gyakorlatok: nyelvtörő monókák j-l-r hangok pontos ejtése; l-r hangok hibás
ejtésének felismerése; szájról olvasási gyakorlatok
Ritmus- és tempógyakorlatok: ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapssal
Hangsúly- és hanlejtésgyakorlatoka kérdezés hangsúlya
Ének
Beéneklő gyakorlatok: szöveg nélküli gyakorlatok oktáv hangterjedelemig
Egyszólamú éneklés: szokásdallamok, balladák (Ifjú Mátyás király)
Többszólamú éneklés: kánonok (Pénteki Péter)
Énekes improvizáció dallamalkotás-ritkítás, szaporítás, összezsugorodó, kibővülő dallam
Követelmények
Legyen képes hanyatt fekve és állva ellazítani – feszíteni egyes testrészeit, tudjon kapacitásnövelő
gyakorlatokat végezni rekeszlégzéssel. Legyen képes különböző hosszúságú szólamokkal
légzésszabályozó gyakorlatokat végezni
tudjon mellkasi rezonanciával szóló közép– és fejhangot képezni. Legyen képes a test megfelelő
tónusának összehangolásával emelt hangvételt gyakorolni, szájról olvasni. Tudja a nyelvtörő
mondókák j, l, r hangjait pontosan ejteni, a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák
felismerésére mások és a saját beszédükben. Ismerje
a lazító- és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, légző-, hang- és artikulációs játékokat,
gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan sorolható szavakkal, a fejlesztő és kondicionáló
beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat.
Legyen képes szöveg nélküli gyakorlatok végzésére oktáv hangterjedelemig, kánonok, quodlibet
előadására ; ismerjen szokásdallamokat, balladákat; rövid zenei részletre mozgáskompozíció
rögtönzésére,
kötött verses szövegre egyszerű, kis ambitusú dallam létrehozására. Ismerje a karácsonyi és
húsvéti ünnepkör szokásdallamait.
A tantárgy tanításához ajánlott szövegeket és irodalmat a kp.i tanterv részletesen tartalmazza.
VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
Ún. közös tantárgy, amely ezen a tanszakon 4. évfolyamtól kötelezően választható, anyagát lásd a
színjáték tanszak struktúrájában
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Képző- és iparművészeti tanszakok
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK, RAJZ – FESTÉS - MINTÁZÁS
Célok
1. A látás és látványértelmező képesség fejlesztése.
2. A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása.
3. A megjelenítő és kompozíciós készség fejlesztése.
4. A vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése:
elemzés
elvont gondolkodás
képi gondolkodás
képzettársítás és szintetizálás ( sűrítés)
5. Jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben.
6. Jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben.
7. A plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása.
8. Az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése és alkalmazása.
9. A művészettörténet nagy korszakainak ismerete.
10. A vizuális kifejezőkészség fejlesztése.
Követelmények :
A tanuló az alapfok végén ismerje:
A rajz-festés-mintázás alapelemeit.
A vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét.
A tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit.
A plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazási módjait.
A sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában.
Legyen képes:
A látványt értelmezni.
A kompozíciós ismereteket alkalmazni
287

A síkban és térben alkotásokat létrehozni.
A művészettörténet nagy korszakait ismertetni.
A továbbképző végén ismerje:
A vizuális nyelv kifejezőeszközeit.
Azok jel és jelentésrendszerét.
A sík és térábrázolás szabályrendszerét.
Az ábrázoló geometria alapelemeit.
A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait.
A médiaművészet ( film, video, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait.
A képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit.
Az anatómia törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit.
A művészettörténet nagy korszakait.
Legyen képes:
A tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására.
A művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására.
Sík és térbeli művek létrehozására.
Konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére.
A látvány illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására ( tanári
segítséggel).
A nagy művészeti korok eredményeit saját alkotómunkája során felhasználni.

ELŐKÉPZŐ
(1-2. évfolyam)
Az előképző célja
Az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív képességeit
fejlesztő program beindítása, az általános elsajátítása és az ezekkel való célszerű tevékenységsorok
munkafolyamatainak kialakítása a tanulókban. Annak az igénynek a kifejlesztése, mely az
örömteli munkát és a környezetükben fellelhető esztétikai minőségeket egyaránt felfedezi.
Fontos feladata a programnak, hogy célként tűzze ki a:
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-

gyerekek és tanárok közös tevékenységének igényét,

-

a tanári korrektúra elfogadását

-

az alkotó jellegű tevékenységek folyamatainak – életkornak és egyéni beállítottságnak megfelelő - széles körű megismerését, vagyis az alkotásra nevelés folyamatának megalapozását.

Az előképző feladatai:

az elemi munkavégzési szokások, együttműködési készségek kialakítása
-

a kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés,

-

az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás elsajátíttatása,

-

a színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek megismertetése és
játékos módon való feldolgozása,

-

az alapvető formaelemzés gyakoroltatása,

-

a rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek mélyítése,

-

az arányok, a kompozíció, a tér és sík alapvető fogalmi ismerete és az ezekkel való alkotó
játékos munka kialakítása,

-

az önálló véleményalkotás, az önértékelés kialakítása,

-

az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek jártasságszintű elsajátíttatása,

-

az örömteli alkotómunkára való felkészítés.

1. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Ismerkedés a tanulókkal
Élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi készségszintjéről
Élményforrásként meséket, vagy szituációs játékokat használunk.
Élménykifejezés
Élményrajzokon a szereplők érzelmeinek kifejezése
Az öröm (születésnapomon, győztem, mesei helyzetek...), bánat (szomorú voltam...), félelem
(megijedtem...) megjelenítése
A színek hangulati szerepének felhasználása (mérettel, tiszta színnel a kép központi alakjának
kiemelése)
Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll, akrilfestés
Közös meserajzolás. Pl.: Sormese, kígyómese. Rajzforgó.
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Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel
Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt, megismerése
Játékos gyakorlatok:
-

pont - sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső, esőcseppek, szirmok, egyéb
saját ötlet),

-

vonal - sűrűsödés, ritkulás, vékony, vastag, rövid, hosszú, vonalból foltképzés (zápor,
szalmakötegek, egy különös erdő),

-

folt - kicsi, nagy, fekete-fehér foltritmus (tél, egy különös mező, éjszakai-nappali állatok, egyéb
saját ötlet)

Játékos formahasználat tematikus munkákon.
Technika: grafitceruza, tusrajz, papírtépés, foltfestés.
Műalkotások bemutatása:
őskori barlangrajzok, poentilista képek,
Victor Vasarely vonalas jellegű képei
Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással
Karakter kifejezése arányok torzításával
Hasonlóság, azonosság, különbözőség észrevétetése
Jellemvonások felismerése képekről, fotókról
Tematikus képalkotás
Technika: plasztikai feladatok,
A tér felfedezése
A képmezőben való tájékozódás és ennek gyakorlati alkalmazása
Téri szituációs feladatok végzése építőkockával
Irányfelismerés játék közben (fenn, lenn, kívül, belül)
Irányok ábrázolásával kapcsolatos munkák készítése mesejelenetekből
Térkompozíciók készítése pl. házépítés pálcikákból, textilekből, agyaglapocskákból.
A térkompozíciók megrajzolása, megfestése. Pl.: Egy ház és lakói. Építő, konstruáló játék, plasztikai
munka. Tematikus közös festmény Lehetőség szerint nagyméretű külső tér falfestmény.
Technika: zsírkréta, tempera, konstrukciók, akril.
A tér ábrázolása
A tanult téri szituációk és arányok ábrázolása saját élmény alapján (állatkertben, cirkuszban,
játszótéren, élet a korábban készített házakban.)
Séta az állatkertben, játszótéren (termések, növények gyűjtése)
Állatok rajza, formázása agyagból Az eredeti élmény átírása. Pl.: Éjszakai-nappali állatok világa.
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Technika: zsírkréta, diófapác, lavírozott pác, monotípia, agyagozás, papírplasztika
Bábkészítés - bábjátszás
A séta során gyűjtött növények, termések felhasználásával bábkészítés egyéni ötlet alapján
Az elkészült bábok segítségével szituációs játékok, mese dramatizálása, fotósorozat, videó készítése.
A színek világának felfedezése
Ismerkedés a színekkel:
-

a főszínek megismerése,

-

színkeverési próbálkozások,

-

a hideg-meleg színek megismerése,

-

színkontrasztok szerepe,

-

a sötét és világos színek hangulati hatása

A feladatok végezhetők:
-

zene felhasználásával,

-

az évszakok jellemző színeinek megfigyeltetésével,

-

színkompozíciók létrehozásával

Szín társasjáték készítése.
Javasolt technika: akvarell, színes ceruza, mozaik, színespapírragasztás
Kiállítás, múzeumlátogatás
Múzeum vagy kiállítás közös látogatása. Néprajzi anyag megtekintése (tájház, népi eszközök,
viseletek) helyi tájházak, gyűjtemények látogatása, tanszaki kirándulások keretében más tájegységek
megismerése
Csoportkiállítás rendezése

2. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Az előző évi ismeret felmérése
A méretek, arányok megértése, felismerése
A tér érzékeltetése (takarások)
Szubjektív színhasználat
Meseillusztráció készítés: leporelló - kollektív munkával
Technika: tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás
Műalkotások bemutatása: egyiptomi képek (takarások, kiterített tér)
A szerkezet felfedezése
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Szerkezettel kapcsolatos feladatok (rész-egész, folyamat, kezdet, vég, sorrend) gyakorlati
alkalmazása tematikus munkán (pl.: szüret, meseillusztráció)
Technika: filctoll, papírdúc, papírvágás, -ragasztás
Portré és alakrajz
Önarckép készítése (emlékezetből vagy tükörből, vagy sziluettrajzból kiindulva)
Játék a sokszorosított sziluettekkel. Pl. Maszkabál, arv-variációk.
Szüleim portréja (alapvető arányokra figyelemmel) családi életképek.
Többalakos kompozíció alkotása (karácsonyi ünnepkör)
Technika: grafitceruza, zsírkréta, kollázs, akrilfestés
A sík és tér
Sík és tér fogalmának gyakorlati megismerése
Maszk rajza, maszk készítése
Témakör: farsangi népszokások (busójárás, álarcosbál)
A külső tér megfigyeltetése séta során. Építészeti albumok lapozgatása. Gaudi.
Vázlatok készítése épületekről, vagy első szándékú újraalkotás.
Játékos épülettervezés (papírplasztika, makett készítése vegyes anyagok felhasználásával)
A térből szerzett ismeretek felhasználása kollektív munka sorain (az utcán)
A feladatsorban javasolt technikák: zsírkréta, pasztellkréta, tempera, agyag, ragasztópisztoly
A színek kifejező ereje
A színek hangulati hatásának felhasználása
Komplementer színpárok, színárnyalatok, tört és tiszta színek megismerése
Gyermekversekhez, mesékhez díszlet és báb készítése
Dramatizálás. Fotósorozat, videó készítése.
Kiállítás, múzeumlátogatás
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes:
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.

Ismerje és legyen képes alkalmazni
-

kiemelést,

-

az anyag, forma, funkció összefüggéseit,

-

az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét,
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-

önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat.

Legyen képes a megismert műalkotásokról és a környezetükben lévő tárgyakról (tanári
segítséggel) véleményt mondani.
ALAPFOK
(1-6. évfolyam)
Az 1-2. évfolyam tanítási céljai
Ismertesse meg a tanulókkal
-

a vizuális nyelvrendszer alapjait,

-

az ábrázolás alapvető törvényszerűségeit,

-

az ábrázolási konvenciókat,

-

a művészettörténet néhány fontos (kezdeti) korszakát és e korszakokban alkalmazott
alkotó módszereket.

Feladatai
Ismertesse meg
-

az egyes témák, témacsoportok anyagokkal történő változatos feldolgozását,

-

a képzőművészet nyelvi, kifejezési módjainak néhány törvényszerűségét.

Segítsen ismereteket szerezni
-

az absztrakció fogalmáról, a vizuális kommunikáció (képi jel-jelentés) összefüggéseiről és
alkalmazásáról.

Alakítsa ki a tanulókban
-

a tárgykultúra és a művészeti alkotások értékeit felismerő képességet,

-

az igényt az önálló alkotómunkára.

Az előképzőt nem végzett csoportjaink tanmenetébe beemeljük az előképző közösségteremtő, elemi munkavégzési
szokásokat kialakító céljait, feladatait.

1. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Formai felfedezések
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés)
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata Jellemző nézetek, karakter
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megjelenítése vonalképző eszközökkel. Játékos sziluettrajzok, festések.
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalmazásával (lavírozott tus,
-pác eljárás)
A feladatokhoz, problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése
Mintázás. Plasztikai minőségekben (ritmus, textúra, pozitív-negatív) gazdag felület létrehozása
agyaglapon nyomhagyással. Tematikus történetalakítás a nyomhagyásokkal.
Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően. Saját-írás kísérletek.
Különféle anyagokból (természeti, mesterséges) kollográfia készítése a faktúrák kontrasztjával
Színek kölcsönhatása
Művészeti élmények (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban, színkontrasztok,
színharmóniák alkalmazásával (pasztell, tempera, papírbatik-kollázs, kevert technikák
megoldásaival)
Saját élmény kifejezése képsorozattal a feladathoz kapcsolt műalkotások elemzése nyomán,
szubjektív szín-, térábrázolás lehetőségeivel
Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság, bánat, félelem)
Forma és mozgás
Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel
Mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése
Vonalas ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk, film, fotó) alapján
A forma felépítése, formatömegek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló-, guggoló,
több-kevesebb figura, árnyképek) A téma játékos megragadása. Pl. Üvegfestés, üveglap előtt álló figurákról.
Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás látogatás
A téli ünnepkör néhány eleme (hagyományok, szokások)
Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan (Betlehem, regölés)
Az anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel
Játékkonstruálás, agyag-kerámia fejű bábok, babák textil és más anyagok alkalmazásával
Ember és terek
Épített terek, helyi építészeti (műemlék) alkotások megfigyelése, építészeti motívumok gyűjtése
(vázlatok).Térépítő játékok a műteremben. A házak története. Plasztikai munka.
Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt redukcióval, kontraszttal
Tus és szénrajzok nagyobb méretben. Nagyméretű közös akrilfestés.
Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal. Agyag, fa, textil,cell, műanyag.
Térplasztika illusztratív tartalommal (labirintus)
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Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér használattal, az
alkalmas technika megválasztásával
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni
-

a síkbeli ábrázolás alapvető elemeit,

-

a különböző rajzi és festészeti technikákat (tus, szénrajz, vízfestés, tempera).

Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni.

2. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Természeti motívumok
Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterek (színes ceruzák, kréták,
akvarell technika)
Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával
Életfa motívum megjelenítése (népmesék, legendák, mítoszok alapján), sgraffito jellegű viaszos
technika alkalmazása. Fa konstrukciók. Ember és fa metamorfózisai.
Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel (színes tussal)
Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti korokból különböző
kultúrákból
Megjegyzés: amikor az időjárás, engedi tanulmányok készítése a szabadban: a közvetlen
környezetükben található fák, növények sajátosságainak rögzítése.
A mítoszok, legendák állatai
Fantáziára épülő illusztratív feladatok
Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján
Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetése vonalrajzzal
A mesék táltosai, paripái - alkotó képzelet és tanulmányok felhasználásával, figurális dombormű
mintázása
Kép, jel, jelkép, szimbólum
A forma jele, a karácsony jelképei - dekoratív tervezés
Mézeskalácsformák tervezése
A mézeskalács sütés hagyományai, a mézeskalács díszítése
Karácsonyi díszek szalmából
A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme
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Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-változás, a mimika megjelenítése képi igénnyel
Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában
Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal, plasztikai minőség, grafikai
minőségek alkalmazásával (papír-, gipszmasé, agyag)
A képzőművészet és társművészetek (színház, irodalom, zene, tánc) kapcsolata
Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése
Forma, tér, szerkezet
A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata
Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag felhasználásával (pálcák, drót, fa és
fémlapok)
Néhány egyszerűbb szerkezet képi síkredukciója
Képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók színes kompozíciói, csoportmunkában,
nagy méretben, illusztratív tartalommal
Kiállítás látogatás (műfajok felismerése)
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel.
Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezésmódokban.
Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit.
Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására.
Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai bemutatására; a mesék,
történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására.
A 3-6. évfolyam tanítási céljai
Ismertesse meg a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és
anyagok használatát.
Alakítsa ki a tanulókban
-

a rajzi, képi, plasztikai nyelv segítségével gondolataik önálló, alkotó módon történő
kifejezését,

-

a csoportos és egyéni kreatív tevékenységek számos formáját,

-

a kritikai véleményformálás igényét és képességét, mely a saját és mások alkotásainak
megítélésében segítségükre válhat,

-

a művészet iránti érdeklődést.

Feladatai
-

a látvány értelmezésének fejlesztése
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-

az ebben szerepet játszó tényezők (formai és tartalmi elemek) megismerése

-

az elvont gondolkodás (absztrakció) szerepének felismerése és alkalmazása munkáikban

-

a sűrítés, és felbontás, mint alkotói (komponálási) eszköz ismerete és alkalmazása

-

a képi kifejezés összefüggéseinek felismerése és alapszintű alkalmazása · a
művészettörténeti ismeretek tudatos beépítése az alkotó tevékenységbe.

3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A síkból a térbe
Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása. ( Felhajló sarkú papírcsíktól a
forgástestekig)
A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) virtuális (képzelt) térbe történő elmozdulásai
Játék a vonallal a sík és tér határán
Térábrázolási rendszerek
Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain keresztül, műalkotáselemző órák segítségével Alapvonalas tértől az axonometrizáló tértanulmányokig
Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római
Tér és idő feldolgozása
Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal
Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása axonometrikus ( kvázi
axonometrikus) formában
Technika: tempera, tollrajz
Statika és dinamika
Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés, nagyságrendi kiemelések
természetes és mesterséges formák, saját élmény és illusztrációs feladatok segítségével
A kompozíciós elemek szerepe
Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika
Vonal, folt, szín
A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás alapján
A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód eseményeinek
feldolgozása
Archaikus kultúrkincs
Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai és grafikai
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feldolgozása
Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét.
Tudjon bánni a grafikai eszközök közül a tollal, krétával.
Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja azt képek elkészítésénél alkalmazni. Ismerje az emberiség
mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes ezzel kapcsolatos művek elkészítésére.
Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét.

4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Szín-világ
Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig
Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei
Tiszta színekből és szürkékből építkező kép
Három főszínre hangolt kép
Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt
Komplementer színpárok
Szín és tér, színes tér - színes plasztikák.
Spirál és hullám
Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni és élményszerű feldolgozása
Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs), grafikai (metszet, tollrajz) és plasztikai (gipsz,
agyag) feldolgozás
Műalkotás elemzés
Összehasonlító műelemzés az ókeresztény kortól a XX. sz. elejéig Az elemzés és feldolgozás az
évfolyam feladataihoz kötődik
Életképek
Életképek és térábrázolási rendszerek
Korok ünnepeinek és hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási rendszerek
segítségével
Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, jelmezek, díszletek
Mondák, eposzok
Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése (Biblia, Arthus mondakör,
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Mahabharáta - Szávitri története, a csodaszarvas monda)
Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése
Ikonszerűség és epikus előadásmód
Zárt formájú kompozíciók
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómfától a komplementerekig.
Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának elkészítésére, a bennük rejlő
dinamika felismerésére.
Legyen képes illusztrációs munkák készítésére.

5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Szerkesztések
Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő megismertetése
Test-modellek
Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és nyitott szögletes testekig
Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal értékek
Technika: ceruza és szénrajz
Drapériák, egyszerű csendéletek
Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín redukció, monokromitás
Megvilágítási feladatok
Telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény (rajz, festés, fotó...)
A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika
Kompozíciós módszerek, a tér illuzionisztikus megjelenítése
A műfajok születése
A megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával parafrázisok készítése (portré,
csendélet, tájkép)
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, tudjon azok
segítségével egyszerű és bonyolult testcsoportokat ábrázolni.
Legyen képes a színdinamikai ismeretei felhasználásával önálló képek elkészítésére.
Ismerje és tudja alkalmazni önálló munkáinál a plasztikai szabályokat, negatív, pozitív formákat.
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6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Nézőpontváltás
Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba rendezése
Nézőpontváltás
A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai
Festés, rajzolás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén, fotó)
A portré
Portré készítése élő modellről Szerkezeti és arányrend
A fej mozgásban
Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi igénnyel)
A portré rajzolás kánonjai. Portré fotók
Az emberi alak
Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és feldolgozása
Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok (kéz és láb)
Rajzi, plasztikai munkák. A legkisebb részlettől a teljes alakig.
Játék a műalkotással (összevetések)
Impresszionizmus, századelő, törzsi kultúrák, fauve, a XX. sz.-i izmusok, avantgarde,
neoavantgarde
Játék a műalkotásokkal (belenyúlás, átalakítás, montázsok)
A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozása képi, plasztikai eszközökkel
Szintézis - Mestermunka
Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján tetszés szerinti technikával az
eddig megismert képzőművészeti témák, feladatok és technikák segítségével.
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai technikák alapelemeit.
Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit.
Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak alkalmazására (képi, plasztikai
feldolgozás).
Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártas a műalkotások elemzésében.
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TOVÁBBKÉPZŐ
(7-10. évfolyam)
A továbbképző célja
A korábbi években - illetve a műhelymunka során - elsajátított technikai és formai eszközök
széles körű alkalmazása, az ezekben való jártasság elmélyítése a tanulók számára.
A továbbképző évfolyamain a rajzi, színbeli, illetve sík- és térbeli tevékenységek széles körü
alkalmazása, gyakorlása lehetőséget adhat a tanulóknak a teljesebb önkifejezésre és a szakirányú
továbbtanulásra.
A továbbképző feladatai:
-

az önálló alkotómunka elemeinek kialakítása, azok sokrétű használata,

-

a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása,

-

a látás és látványértelmező képesség, a megjelenítő képesség, a kompozíciós készség, az
elvont gondolkodás (absztrakció és elvonatkoztatás, redukáló képesség) és az elemző
képesség fejlesztése,

-

jártasság kialakítása a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, valamint az
anatómiai ismeretekben.

-

az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet megismertetése,
alkalmazása,

-

a művészettörténet nagy korszakainak, s az azok ismerete alapján levonható
tapasztalásoknak, összevetéseknek tárgyilagos, elemző ismerete.

7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A 7-10. évfolyam lényegét az alkotó és a stúdium jellegű feladatok váltakozása adja.
A 7. évfolyamban a tananyag egy jelentős része az előző években megismert és alkalmazott rajzi,
festészeti és mintázási alaptechnikák alkalmazását és azok továbbfejlesztését tartalmazza.
A síkbeli és térbeli ábrázolás és kifejezés eszközrendszerének az önálló alkotófolyamatok
megismerése és alkalmazása fontos feladata ennek az évnek.
Az egyes feladatokra tervezett időmennyiség az adott téma időigényességét jelzi, de csoportra
vagy egyénre méretezve átrendezhető.
Feladatok a térre - síkban
Rajzolt és festett belső terek - a perspektíva törvényei szerint Teremsarok, táj az ablakon át,
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beállított interieur rajzolása, festése
A felületek és formák változatos megjelenítése - kiemelések és tónusozások A perspektíva
érzékeltetése vonalakkal
Szerkezeti rajz, tónusos rajz szénnel, pittel, pasztellal, akvarell
Az elkészült tanulmányok feldolgozása: tollrajz, színespapírkollázs és grafikai lapok (linó-,
papírmetszet) formájában
Feladatok a térre - térben
A külső és belső tér ábrázolása egyszerűbb-bonyolultabb térbeli elemek segítségével
Agyagszobor, agyagplakett készítése a mintázás alapelveinek - formaépítés, arányok, térbeliség,
pozitív-negatív formák - szemléletes megjelenítésével
Javasolt szemléltetés: Nagy István, Ferenczy Károly, Ferenczy Béni, Barcsay, Bonnard, Vuillard,
Schaár Erzsébet
Feladatok a térre
A drapéria
Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal való ábrázolás (rajz és akvarell, szén és pasztell) a
drapériamozgásban
A szálló drapéria, mint téma. Drapéria metamorfózisa.( Fotó-vegyes technika)
Fotó készítése drapériáról és annak megfestése
A drapéria, mint plasztikai elem, takarások és díszítések
A drapéria, mint jel
Fríz mintázása, gipszfaragás drapéria motívum után, gipszöntések drapériáról. Gipszes drapéria
formázása.
Javasolt szemléltetés:
Caravaggio, Barcsay, Manzu, Chrísto, Giacometti
A portré
Egyszerű szerkezeti rajzok, a formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási
feladatok, fej rekonstrukció koponya alapján és szerkezeti ismeretek (pl.: a Magyar Nemzeti
Múzeum koponyából történő rekonstrukciós szobrainak vizsgálata)
Koponya ceruzarajza
A portré, mint karakter, karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajz - önarckép
Portré készítése, koponya mintázása
Gömb, mint térbeli probléma - mintázás
Osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása
Portré gipszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző nézetekből
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Javasolt szemléltetés:
reneszánsz portrék, Cezanne festmények, római portrészobrok, Melocco, Barcsay, Picasso,
Schaár, Modigliani, Brancusi, Chuck Close
Rajzi és plasztikai tanulmányok "segédanyagai"
Vázlatok készítése
A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, (nagyítás és
kicsinyítés rajz segítségével) vonalhálós rajzolás, faktúrák, a mintázásban testrészek, fejrészek
rajzolása és mintázása, esetleg gipszöntvény alapján
Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik
Javasolt szemléltetés: Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Escher, Ferenczy Béni, Picasso,
Lautrec.
Ábrázolás és szerkesztés
A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban
Gyakorlatok a kétpontos perspektívával, a kavallieri axonometria és a Monge szerkesztéssel
Vonal a térben - fém, spárga, pálcika és üvegplasztikák Javasolt szemléltetés:
Escher, építészeti rajzok, tervek
Nagy méret, kis méret
A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő
megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, AO rajzlap), illetve kisméretű kartonra
(A4 méret)
A méretváltásból adódó kompozíciós problémák kielemzése Az olajfesték használatának
kipróbálása
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában. Ismerje a sík és
térábrázolás szabályrendszerét; a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolások leggyakoribb formáit;
az ábrázoló geometria és a szerkesztő térábrázolás szabályait.
Legyen jártas a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében, a sík és térbeli
művek önálló alkotó létrehozásában.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A 8. évfolyam feladatai a komponálás, az önálló munkaszervezés, beállítás elkészítés és a
feladatok korrektúra mellett való többértelmezésű feldolgozása körül rendeződnek.
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A tanulók jártasság szinten kell, hogy ismerjék a tárgyi világ és annak vizuális leképezése során
előforduló eljárási fázisokat, a szakmai, technikai megoldások között önállóan tudjanak
választani.
Fontos célkitűzése az évnek az egyéni korrektúrával történő fejlesztés, melynek során az
alkotómunka egyes fázisai a tanulók számára is markánsan kirajzolódnak.
A tanulók az év során bejárhatják a stúdium jellegű feladatmegoldásoktól az egyedi
témaválasztásokon keresztül a kreatív képzőművészeti tevékenységek, feldolgozások sorát.
Az adott témaegységekre előirányzott óraszámok a csoport képességeinek és a haladás irányának
megfelelően alakíthatóak.
Az alak
Krokik az állatkertben vagy vázlatok háziállatokról
Krokik csoporttársakról, álló, fekvő és mozgó alakok
Rajz, agyag és viasz krokik, tus és pácvázlatok
Csontváz rajza
Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása, kollázsok és
montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alakrészletek rajzainak összeillesztése,
fotószekvenciák emberek mozgásáról Javasolt szemléltetés:
Izsó M., E. Muybridge, D. Hockney, Rodin, Holbein, Dürer, Giacometti.
Figura a térben
Beállítás interieurben, a figura és tér viszonya a fény-árnyék változásaiban
A geometrikus tér és a szerkesztett árnyék figurával, arányproblémák, agyagban mintázott figura
épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben, plain air és embercsoport
Javasolt szemléltetés:
Szinyei M., Degas, Monet, Schaár E., Caravaggio, El Greco, Csernus T.
Átváltozások
Az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal, más méretben
Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel Fotósorozatok.
Plasztikai munkák szokatlan- talált - anyagokkal
Egy feladat sokféle megoldása, variációk anyagokra, stílusokra Javasolt szemléltetés:
M. Ernst, Picasso, Ensor, Dali, Duchamp
Változatok művészettörténeti alkotásokra
Másolatok készítése, hagyományos festészeti, plasztikai és grafikai eljárásokkal, belerajzolások,
átfestések, stílusparódiák, híres festmények megmintázása, méret- és elemváltoztatások
A természetben
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Vázlatok és festmények készítése a természetben
A plain air-ben való munka megismertetése
Grafikai művek készítése vonalrajztól a lavírozott tusig
Az akvarell és a gouache.
Fotózás a természetben
Fotóséták
Javasolt szemléltetés:
a barbizoni iskola alkotásai, a nagybányaiak, a szolnoki és a szentendrei művésztelep műveiből
A szerkesztett és az illuzórikus tér
(Látszat és valóság)
A perspektíva csapdái, kvázi-terek készítése - tükörobjektek, díszlettervek egy megadott műhöz,
egy ismert, pl. reneszánsz belső tér (festményháttér) megépítése makettben, megszerkesztése
rajzban
Javasolt szemléltetés:
díszlettervek, építészeti alkotások, Bachmann G., H. Hollein
Minimumkövetelmény
A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény-árnyék, folt, elrendezés, stb.) tudatos
alkalmazása az alkotó munkában.
A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben. A vizuális nyelv
jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség.
Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete.
A képi konvenciók ismerete.
A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban való jártasság.

9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A 9. évfolyam tananyaga átmenetet képez a 8. és a 10. évfolyam elemző és alkotó újraértelmező
feladatai között.
Megjelennek az átírással, az alkalmazott feladatokkal kapcsolatos tevékenységek, miközben egyre
hangsúlyosabbá válik a korrektúra nélküli munkavégzés kialakítása, a művészettörténeti, néprajzi
ismeretek alkalmazása, beépítése a saját alkotásokba.
A vizuális kommunikáció alaposabb megismerése, illetve a mozgókép bekapcsolása a
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tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem kialakítását segítheti elő.
Átírás és alkalmazás
Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal (tus, fotografika,
papírmetszet, linómetszet)
Tervezési feladatok alkalmazott grafikai munkákra
Plakátok, naptárak, arculatok tervezése
Arcátírások, arcfestések, díszítő ábrázolások a testen, testfestés, tetoválás
Smink és karakter, jellemző arcok egy színházi előadás szereplőinél.
Javasolt szemléltetés:
tetoválások, törzsi maszkok, ausztrál bennszülöttek testfestései, japán színészálarcok,
fotografikák, linómetszetek (Nolde, Kirchner) plakátok különböző korokból
Játék a színekkel
Színsorok készítése és alkalmazása szabadon választott témára
Színperspektíva és alkalmazása a korábban elkészült művek felhasználásával
Színviszonylatok érzékeltetése - fehér kép, fekete kép - készítése
Monokrómia, monotónia, egyszínű sorozatok festése
Javasolt szemléltetés:
a szinoid rendszer, a Bauhaus színtani dokumentumai, Károlyi Zs., P. d. Francesca festmények
A térplasztika
Szobortervek külső környezetben
Formatanulmányok kövekről
Absztrakt formák
Természetes formák
Kút terv
Figura és természeti forma (pl.: növény, szikla) kapcsolata a plasztikában
Különböző anyagok felhasználása térplasztikai munkákhoz
Javasolt szemléltetés:
Moore, B. Hepworth, Borsos M., Serra T. Cragg
A filmvilág
Filmtervek készítése adott témára:
-

a kompozíció gyakorlása,

-

a kivágás,

-

montázs megismerése,

önfilm készítése videokamerával, vagy S-8 kamerával.
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Javasolt szemléltetés:
BBS filmek a 60-as 80-as évekből, Maurer, Erdély M.
A műalkotás, mint korélmény
Játékos feldolgozás különböző stílusú képzőművészeti alkotásokkal
Szobrok megfestése, festmények megmintázása stílusparódiák
Alkotások készítése különböző eszközökkel, különböző stílusokban
Műalkotásmontázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba
Népművészet és természet
Népművészeti alkotások és azok anyagainak feldolgozása, természetközeli technikák (fazekasság,
szövés, fonás, kosárfonás) beépítése alkotásokba
Ismerkedés a magyar népviselet- és tárgykultúrájával
Javasolt szemléltetés:
népművészeti alkotások, anyagok és technikák, Samu Géza, Schéner Mihály " Fáskör " művészei.
Minimumkövetelmény
Az elvont gondolkodás (absztrakció, redukáló és átíró képesség) kialakítása és gyakorlati
alkalmazása.
Az elemző képesség jártassági szinten történő alkalmazása. Az ábrázoló geometria és
alkalmazásának ismerete.
A vizuális kommunikáció jel- és jelzésrendszerének alkalmazása. Az önálló alkotómunkára való
törekvés kialakítása és gyakorlása.

10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A tananyag a 10. évfolyamban természetszerűleg az utolsó három évben megismert és megtanult
eljárások összefoglalása.
A tanulók ebben az életkorban már képesek önálló módon megszervezni alkotó tevékenységüket.
Az ismétlő jellegű feladatok egy-egy összefoglaló munkában is megjeleníthetők (erre tesz
javaslatot a tantervi program is), de sok kisebb feladat megvalósítására is mód nyílhat.
Egyetlen új témakör a médiaművészet megismerése, videó, számítógép használata a
képzőművészeti kultúrában.
Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására
Szabadon választott témában tempera vagy olajfestmény készítése, színtervekkel és rajzi
tanulmányokkal együtt nagy méretben (portfolió az alkotási folyamatról)
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Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására
Szabadon választott anyaggal (gipsz, agyag, fa, viasz) köztéri szoborterv elkészítése
szobrászállvány használatával
Tervrajzok, esetleg a mű elhelyezését imitáló fotómontázsok mellékelésével (portfolió a készülő
szobor munkafázisairól)
Feladat a grafikai technikák alapszintű ismereteinek összefoglalására
Egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése szabadon választott
témában, előkészítő vázlatokkal együtt (portfolió a készítés folyamatáról, az esetleges
felhasználási módról - könyv, naptár, prospektus...)
Reklám
A tömegkommunikációs eszközök, sajtó, Tv, Rádió működésének megismerése (tájékozódás
szintjén)
Egy reklámkampány vizuális elemeinek megszervezése (arculat, riportok, kisfilm) tervezési
szinten
Javasolt szemléltetés:
reklámfilmek és szövegek a tömegkommunikációs csatornákról
Médiaművészet
Alapszintű ismeretek elsajátítása a videós és számítógépes grafikai, művészeti kifejezőmódokban
Rövid videós önfilm (önportré) készítése, ehhez számítógépes feliratok, szövegsorok és egyéb
grafikai anyagok tervezése és kivitelezése
Javasolt szemléltetés:
videoművek - Bódy G., Révész L. L.
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje:
-

a vizuális nyelv kifejezőeszközeit,

-

azok jel- és jelentésrendszerét,

-

a sík és térábrázolás szabályrendszerét,

-

az ábrázoló geometria alapelemeit,

-

a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait,

-

a médiaművészet kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait,

-

a képi konvenciók jelentéshordozó elemeit,

-

az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit,

-

a vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét,

-

a művészettörténet nagy korszakait.
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A tanuló legyen képes:
-

a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra segítségével történő)
feldolgozására,

-

a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására,

-

sík- és térbeli művek létrehozására,

-

konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,

-

a látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére, sokrétű
feldolgozására (tanári segítséggel),

-

a művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon alkalmazni, adaptálni
saját alkotómunkájukban.

Grafika tanszak

A program célja, feladatai
A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja, az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások
megismerése. A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai
tevékenységnek megismertetése.
A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:
-

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 grafikák,
illusztráció, reklámgrafika...),

-

tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikát,

-

ismerje a szaknyelvet,

-

legyen tájékozott a grafika művészettörténetében,

-

tevékenységének végzésében váljon önállóvá,

-

legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép),

-

felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább folytathassa.

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse
meg:
-

a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok
működésével, kezelésével,
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-

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, szín...),

-

a képépítés törvényszerűségeivel, a színelmélet alapjaival.

-

fejlessze ki a tanulóban a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert,

-

alakuljon ki véleménynyilvánítási igénye és képessége,

-

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
sokszorosított grafika - különösen a megismert magasnyomási eljárások - sokszínű
technikai lehetőségeit,

-

a grafika történeti és technikai sajátosságait,

-

a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, linó és fém anyagokat,

Legyen képes:
-

az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására,

-

vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcradolgozásra,

-

az egyedi és sokszorosított grafika - különösen a megismert magasnyomási eljárásoksokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására,

-

esztétikus képi megjelenítésre.

A továbbképző végén a tanuló ismerje:
-

a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit,

-

a hazai kortárs grafika eredményeit,

Legyen képes:
-

önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra,

-

technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására,

-

képi megfogalmazásait az iparban használatos reklámhordozókon (könyv, lemezborító,
plakát) is alkalmazni,
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-

klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére,

-

önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,

-

kiállításra alkalmas munkák alkotására.
TANANYAG
ALAPFOK 1-2. évf.
Műhelyelőkészítő gyakorlat
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Monotypia
Az egyedi rajz és a sokszorosítás kezdetei
Pozitív és negatív nyomat
Jelhagyás tárgyakkal (ujjal, fésűvel...)
Több szín felhengerlése
A vonal és a folt szerepe
Ritmus-ösztönösség-automatizmus-szerkesztettség
Frottázs
Anyagnyomatok - "kopírozás"
Különböző fakturális tárgyak nyomatai (bársony, vászon)
Kisebb méretű tárgyak lenyomtatása (gomb, papírzsebkendő, levél) Anyagnyomatok magasnyomó
festékkel. Tematikus képalakítás nyomatkollázsokkal. Közös óriásnyomatok készítése.
Tárgypecsét - kedvenc, jellemző tárgy nyomata - mappákon, füzeteken...
Papírmetszet
Egyszerű papírmetszet készítése. A főtárgyi óra témájához kapcsolódó képalakítás papírmetszetekből.
Papírsablon nyomatok
Vágás, tépés kartonból, alakítás, képépítés Játékosság

MŰHELYGYAKORLAT
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A grafika
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A grafika fogalma
A rajz szerepe a képzőművészetben
Az egyedi rajz
A sokszorosított lapok Történeti áttekintés
Alkalmazott- és képgrafika különbözősége A grafika nagymesterei
A grafika anyagai, eszközei
A kézi és gépi sokszorosítás műveletei
A grafikai műhelygépek megismerése
Látogatás grafikai kiállításon és grafikusművésznél
A papírok különbözőségének megismerése
A grafikai technikák műfaji követelményei
Az egyedi rajz szerepe a képi világ megismerésében (tanulmányrajz, vázlatrajz) és a képépítésben
(festők, szobrászok, építészek rajzai)
A rajz egyedisége, műfaji kritériuma
A gesztusrajz
Az eszközök műfajkijelölő szerepe (ceruza, ezüstceruza, szén ...) Számítógépes grafika érintése rajzolás egérrel – kinyomtatás. ( Egyszerű képfeldolgozások ingyenes képszerkesztő programokkal)
A képzőművészet alapfogalmainak szerepe a grafikai munkában Ritmus, felület, vonal, folt,
kompozíció, szín, méret
Vonalkarakterjáték.
A vonal pszichikai kifejezőereje:
nyugodt vonal, emelkedő, zaklatott, kaotikus, zavaros, szögletes, kerek
Az egyéniség megjelenítése önarckép vonallal, absztrakcióval
Vérmérsékletet mutató vonalhasználat (összehasonlításul Rubens, Rembrandt, Picasso, Kondor...
művek bemutatása)
Különböző sorsok, különböző korok, különböző egyéniségek, különböző vonalhasználat
„Életfák”. Jellemet, egyéiséget kifejező fák tervezése, papírkivágat technikával.
A kifejezés, alkotás eszközrendszerének megismerése: lényegkiemelés, figyelemvezetés,
elhagyás, leegyszerűsítés, sűrítés, elvonatkoztatás, absztrakció
Az elemek elrendezése:
ritmus, egyensúly, szimmetria, aszimmetria, különböző kompozíciós lehetőségek és rendek Az
alkotás technikája:
ceruzarajz, krétarajz, monotípia
GYAKORLAT
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Alkotás
Egyedi rajzok készítése annak összes kritériumának, megismert lehetőségeinek felhasználásával
FELADATOK
A vonal ritmust kifejező hatása
Ritmikus, lüktető felület kialakítása automatikus vonalhasználattal Sűrítés, lazítás, tömörítés
Nyugodt és kavargó felületkialakítás Vonalháló, vonalgubanc
Tenger kifejezése - nyugodt és háborgó - vonallal
A vonal karaktermegjelenítő szerepe A vonalkarakterek tudatos használata
Dombos vagy sziklás táj, természetes és épített környezet hangulati hatásának kifejezése vonallal
A jelrendszer szerepe
Jelrendszerrel élettörténeti mese 12 részre osztott lapon
A mese jelekkel, háromszögekkel, négyzetekkel, szabadformákkal, kötött formákkal való
kifejezése
Én ez a forma vagyok; szüleim, nagyszüleim formái; testvérem, barátom, ellenségem formái
Elrendezés a képmezőben
Mi történik velük: "jönnek, elmennek, meghalnak..." gondolat kifejezése
Az illusztráció
Illusztráció készítése tusrajzzal.
A monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepe Csurgatás, fröcskölés, fújás
Átalakítás, belelátás, formafelfedezés
Az egyedi nyomtatás - a monotypia
A vonal új karaktere
Nyomtatás ujjal, fésűvel, tárgyakkal
Felületképzés - faktúra és textúra - alakítás
A szín szerepe a monotypiában
Hasonló hangulatra, színre, technikára, harmóniára és diszharmóniára épülő kompozíciók (3-4
egységből álló illusztrációs sor) összeállítása azonos méretben
Az alkalmazott grafika
Érintőlegesen az alkalmazott grafika, a piktogram, a betű, a monogram bemutatása
Az egyedi jelek: térképjelek, közlekedési jelek, feliratozások, pecsétfők monogram (Dürer,
Toulouse Loutrec), japán pecsétek megismerése
Saját mappa tervezése, kivitelezése
Saját jel - betűkarakter, embléma kialakítása
Organikus képalkotás
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Természeti formák grafikai tanulmányozási és átírási (felhasználási) lehetőségei
Szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, átrendezés, szabályosságszabálytalanság
Minimumkövetelmény
A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a sokszorosított
grafikai eljárások között.
Ismerje fel és alkalmazza azt.

4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A nyomtatás fogalma
Természetes nyomatok tanulmányozása (pl.: ujjlenyomat, cipőtalp, autógumi) A nyomtatott kép
létrehozásának kritériumai:
a pozitív-negatív foltok, tömegek, a pont, vonal, folt, ritmus, egyensúly mint képalkotók,
formaképzők,
a foltok érzelmi, értelmi hatása,
a nyomtatott kép térhatásának lehetőségei
Grafika történet
Történeti áttekintés:
természeti népek ( nyomhagyás, nyomolvasás - indiánok), középkor - textil előnyomás,
előrajzolás,
a nyomtatás feltalálása - ideológiák
A betű, a könyvnyomtatás:
a nyomtatott kép használhatósága
Az alkotás technikái: anyagnyomatok, krumplivéset, krumplinyomat, frottázs, papírmetszet,
szemét - maradék papírnyomatás,
kompozíciós gyakorlat, automatikus és tudatos alakítás
GYAKORLAT
Különböző színű és felületű papírra különböző tárgyakkal nyomatok készítése
A dúc fogalma - az alakítható anyagok
A folt szerepe a vizuális nyelvben
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Sokszorozás - egy forma több nyomata
Ritmus, ismétlés, pozitív-negatív forma, eszközhasználó készségek, tervezőkészség,-képességek
kialakítása.
FELADATOK
Nyomhagyási kísérletek
A természetben, a környezetünkben található nyomtatásra alkalmas tárgyak felfedezése, gyűjtése
A nyomhagyással kapcsolatos elmélet tisztázása, a nyomhagyási lehetőségek bemutatása
Ujjbegynyomat, morzsanyomat, gombnyomat, falevélnyomat, kő (kavics) nyomatok, ág, inda,
talált tárgy nyomat készítése.
Ceruzával frottázs, kopírozás, majd dúcként használva nyomtatás készítése
Nyomtatás tárggyal
Kiválasztott kedvenc tárgy nyomatával pozitív-negatív forma, vaknyomat, dombornyomat,
ritmus, harmónia, diszharmónia létrehozása
A folt és a foltrendszer, mint rendezettség, rendszer, optikai játék, vízszintes, függőleges, ferde
elrendezés, dekorativitás, díszítések
Képkeret, bordűr, foltstruktúra kialakítása a tanult ismeretekkel
Piktogram
Természeti forma és azok rajza, majd frottázsa ,
Lenyomtatásával saját jel (vagy mások jele), jelrendszer (összeépítés) kialakítása
Textilnyomatok
Faktúranyomatok képzése kordbársony (mikro, makro) vonalaival Geometrikus kép kialakítása
(dőlés, túggőleges, vízszintes, vékony, vastag nyomhagyás alkalmazásával)
Krumplinyomat
Közös nagy kép készítése egymás dúcaival.
Terülődísz, ruhaminta, tapétaminta, házfalminta, csomagolópapír-minta tervezése és kivitelezése
ritmus, szín, tükörkép, megfordítás alkalmazásával
Papírmetszet
A magasnyomás fogalma
Kartonból ollóval, szikével vágott csíkok, foltok képzése - azok felragasztásával - nyomódúc
kialakítása
A dúc gazdagítása tépéssel és 1-1 talált tárgy beiktatásával (a felület megfogalmazásának
egyhangúsága ellen)
Játékosság a tervezésben, kivitelezésben
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Variációk papírmetszetre
A már kész papírmetszet alá színes egylapdúccal szín nyomása Szárítás után a felület gazdagítása
A papírmetszet során megmaradt kartonokból, filcmaradékokból, textilekből kompozíció
létrehozása
Képépítési gyakorlatok kimaradt negatívok pozitívként való felhasználásával
Papírpecsét
Papírpecsét készítése dombornyomattal
Játék a fénymásolóval
Fénymásolt képek egymásra nyomtatása
Telítettséggel, elmozdítással más-mú~ variációk készítése
Számítógépbe scannelve a nyomtatott kép alakítása a felhasználó igénye szerint
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a frottázs és a monotypia fogalmát, ismerje fel technikai különbözőségeiket.
Tudjon róluk beszélni.

5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra ; összesen 72 óra

ELMÉLET
Természeti formák célirányos megfigyelése, forma és színredukció
Tömeg egyensúly, pozitív-negatív forma
A sokszorosított grafika műfaji jellegzetességei
Létrehozható-e a nyomtatott képhez hasonló- vagy más eszközzel
Belső szerkezet, mozgás, játékosság, felület, elrendezés, dekorativitás, ritmus, dinamizmus
Grafika történet
Történeti áttekintés:
magyar linómetszők
Technikai ismeretek, sajátosságok Az átírás, egyszerűsítés (ehetőségei:
megfigyelés - a képi megjelenítésre alkalmas jegyek kiemelése a jegyek átírása a linómetszet
technikájára - folt, forma, karakter
A linó sajátosságai:
pont, vonal, folt,
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arányrendek, felületkitöltés, ritmus
A megtervezés szükségessége:
a rajzi ötleteknek a technikához igazodó átírása,
a technikából adódó "véletlenek" betervezése és tudatos használata
GYAKORLAT
Magasnyomás: linóleum ill. PVC padlóba metszés
Anyag és eszközismeret: véső eszközök, festékező hengerek,
a festék állaga, minősége - tisztítás
Baleseti lehetőségek
FELADATOK
Ismerkedés a linókészítéssel
Történeti áttekintés: pecsétlőhengerek (főnicia, egyiptom), a könyv
Ujj és kézgyakorlatokkal. Próbametszések. Vonalelvégzések fajtái.fakturális, megdolgozhatósági
játékok, felületkialakítás, felületkitöltés.
A linó sajátosságai, műfaji követelményei
Az eszközhasználat specifikumai
Próbalemezek lenyomtatása
Egyéniség - közösség - egy méret, különböző felületek, faktúrák, jelrendszerek
Két különböző szín megválasztásával (a fakturális felületi játékok, a sötétvilágos viszonyok, a
telítettség-lazaság,

a

fehérek-feketék

egyensúlyának,

dinamikájának

figyelembevételével)

linósakktábla készítése
Pecsétlőhenger készítése
Kis négyzetekkel (sodrófára ragasztva) pecsétlőhenger kialakítása
A tömegábrázolás kezdetei a művészettörténetben (egyiptom, Babilon, asszír művészet)
Tapéta,

falminta,

csomagolópapír,

zacskóra

nyomtatás

ágyneműgarnitúra készítése pecsételőhengerekkel
Exlibris
A kisgrafika fogalma - magyar kortárs törekvések és eredmények
A redukció szükségessége, a hasznosság
A betű szerepe (fordítottan a dúcon), mennyisége, aránya
Névjegykészítés
Linókészítés
Önálló linólap tervezése és kivitelezése
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(reklámszatyor),

terítő

és

A terv átmásolásának lehetőségei Fénymásolat nitrohígítós átnyomása
Vágás, nyomtatási trükkök, próbanyomat, fejlesztés, a negatív kivágása
Az elrontott linódúc kijavítása Továbbmetszéssel, visszragasztással.
A színek szerepe a magasnyomásban
A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában
A nyomótükör alá színes lapdúc nyomása
"Hamis" színes linómetszet készítése
A dúc szétvágásával, külön darabok más-más színnel felfestékezésével (a gép mozgólapján),
összeállításával színes nyomatok készítése
Dekorativitás, egyszerűség, nagyszerűség, tiszta munka
A színes sokszorosítás alapja
Egydúcos továbbmetszett színes nyomat készítése.
Többdúcos linómetszet készítése
Fekete nyomódúc készítése. Színes tervek, a fekete dúc átnyomása a színes dúcokra, színes metszés.
Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás, önálló képalkotás
Sorozatkészítés amorf keretű linódúcokkal
2-3 lapból álló meseillusztráció (Reich-Würtzt) létrehozásával iskola, óvoda, gyermekszoba
díszítése
Kis gyermekkönyv, leporelló készítése (esetleg számítógéppel szedett szö~, veg mellé tördelni,
szerkeszteni a linóképet)
Minimumkövetelmény
A tanuló a gyakorlatban tudjon - feladatának - megfelelően választani a magasnyomási eljárások
között. Ismerje a papírmetszet és a linómetszés műfaji szabályait és a dúc fogalmát.

6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A képi megjelenítés eszközrendszere
A kifejezés, a látvány, az élmény és az eszköz egysége, egységesítése
Az egyén kifejezőeszközeinek - az egyéniség és a technikai lehetőségek, a műfaji sajátosságok megtalálása
A látvány értelmezésének műveletei:
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az átírás különböző lehetőségei, követelményei,
a pont, vonal, folt szerepe a sokszorosított dúcokon és azok megjelenése a nyomatban,
személyes élmény és fantáziavilág kivetítése, a gyakran szereplő formák gazdagítása,
változatosabb megfogalmazás,
sokszínűbb gondolatközlés és helyes választás
GYAKORLAT
A fém alapú sokszorosított dúcok, lehetőségek megismerése:
alumínium karc, ezüstceruzarajz, alumarás, anyagok, hordozó felületek, szívópapírok,
új nyomtatási technikák, új eszközök, új felrajzolás, hidegtű vagy pusztatű,
megdolgozási, felületsebzési, sértési lehetőségek, felületképzés idegen anyagokkal,
a mélynyomás alapjai Balesetvédelmi oktatás (a savak hatása)
FELADATOK
A hidegtű
Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó
eszközökkel (pl.: dörzspapírral)
A dúc felnagyításával a vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása
Nyomtatási gyakorlatok
A technológiai sor betartásának gyakorlása, nyomtatás, kitörlés...
Szabad asszociációk
Különböző alakúra vágott dúcformák (háromszög, kör, téglalap...) variációival tetszőleges
képalakítás, munkavégzés
Tudatos komponálás, felületkitöltés, felületkezelés sértéssel
A szabadon hagyott és megdolgozott felület arányának megtervezése, különös alakú nyomatok
készítése
Színes hidegtű vagy pusztatű
A dúc kézzel színezésével (és úgy nyomtatva) különböző színhatások, színhangulatok elérése
Variálható színek - játék a kitörléssel
A savak szerepe a nyomtatásban
Alapozóanyagok felfestésével, rajzolásával, saválló területek kialakításával geometrikus képi séma
vagy figurális, dekoratív felület létrehozása
A savak szerepe (vasklorid, salétromsav)
A hordozóanyag (puhasága, keménysége)
A papírok (szívó papír, dipa, akvarell, rongy- és merítettpapír) ismerete Vízjelek, papírméretek
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Aláírás, paszpartuzás, installálás
A magas- és a mélynyomás variálásának lehetőségei
A témának megfelelő, valamint az egyénnek megfelelő technika megválasztása
Felületgazdagítás
A saválló folyadékkal felfestett felületek karctűvel való fejlesztése
A próbanyomattól a kiállítási darabig
A tiszta és kevert technikák megismerése
Komplex feladat
Naptár készítése a 12 csillagöv felhasználásával, szabadon választott technikával (linó vagy
hidegtű)
Betű, összeépítés, sorozat
Versciklus illusztrációja, több önálló egységből összeálló sorozat készítése (pl.: Derkovits)
Minimumkövetelmény
A tanuló tudjon különbséget tenni a magas- és mélynyomás között. Ismerje fel a nyomatokon az
erényeket és a hibákat. Tudjon értékelni, művészettörténetileg meghatározni, technikai kritikát
mondani. Legyen képes munkáját esztétikusan tálalni.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Grafikai ismeretek
Az elmúlt négy évben tanultak összegzése
A rézkarc és a rézmetszés fogalma, története
A kottától a képig
GYAKORLAT
Rézkarckészítés Az anyagok gyakorlati megismerése:
kemény, félkemény, lágy Az anyagelőkészítés műveletei: fazettálás, polírozás,
alapozás, kormozás, kitakarás, hátlap
FELADATOK
Egymaratásos rézkarc készítése
Szabadon választott kisméretű lemez előkészítése után kis természeti forma felrajzolása (kis virág,
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ág, pitypang, hópehely)
Másolás Egy a művészettörténetből vett példa tanulmányozása (ajánlott Goya, Rembrandt,
Picasso, Kondor) után stílustanulmányok készítése
A pauzálás, átfordítás megismerése
Stílustanulmány Próbalemezek, próbanyomatok készítése
A marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése Festékkeverési
gyakorlatok
Javítási lehetőségek
A kész lemez vagy az elrontott lemez javításának (kaparás, felcsiszolás, sáberelés...) lehetőségei
A próbalemezek vagy korábbi munkák kijavítása
A másolat tökéletesítése
Nüanszok - a mester véletlenjei, hibái, gesztusai Tudatos alakítás
Variálás A már kész nyomódúc (színnel, magasnyomással, átírással, szatirikus megoldásokkal
való) variálása
A pszeudo fogalma
A hamisítás etikai problémái, az eredetiség kérdése Kiállítások "eredeti" másolatokból
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon,
tudjon róluk beszélni. Használjon egy-két rézkarcgazdagító eljárást.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Az egyediség kritériumai
Az egyéniség kialakíthatósága, a mesterek hatása Klasszicitás - modernség, korhűség - eredetiség
Az önkifejezés korlátai, lehetőségei
Önálló forma és karaktervilág, vonal és folthasználat
GYAKORLAT
Önálló tevékenység - döntéshozatal
Önálló munkavégzés:
műhelysarok és szerszámpark kialakítása, munkapadrend, a szerszámok elérhetősége,
szerszámkitalálás
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FELADATOK
Szabadon választott téma rézkarcban
Egyéni tervezés, technikai útmutatás
Kiemelés - elhagyás, térbeliség - síkrafeszítettség, önálló vonal és formakialakítás, szín és
foltkötés, fejlesztés lehetőségei, hozzáadás - elvétel
Adott témára való komponálás
Az alázat és az ötlet
Különbözőségek - egyezőségek
Ki miben, mit lát, hall - zenei értelmezések - a zene képi megjelenítése (akár kottalapra való
nyomtatás)
Illusztráció készítése vershez
Szabadon választott vers vagy próza illusztrációja (lehet zene képi me~jelenítése is, akár
lemezborító vagy CD terve)
Az illusztráció fogalma (mennyiben más, új, több vagy kevesebb a főműnél) Emóciók és
fegyelem, megfelelés
A betű és kép összeépítése
Könyvborító, hangversenyplakát tervezése
Alkalmazott grafikai ismeretek
A képhez felirat - betű, tipográfia - tervezése (számítógép alkalmazása)
Minimumk«vetelmény
A tanuló ismerje fel és tudja alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit; a
foltmarási és foltlétrehozási eljárásokat.

9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A kortárs grafika és a hazai törekvések megismerése
Kiállításlátogatás, találkozás művészekkel
Beszélgetés, önálló véleményalkotás a tapasztaltakról: a történeti és szakmai hitelesség,
a korrektúra lehetőségei,
az önálló művészi tevékenység társadalmisága, hasznossága,
a klasszikus és új technikák összeépítése, jelenléte, megmaradása, a kifejezés és a kor kívánalmai,
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milyen az ország vizuális kultúrája, nemzeti, nemzetközi jelképek,
a vizuális kultúra amerikanizálása,
mit tehet ebben a képgrafika és a mindenhol látható alkalmazott grafika, a tipográfia, a logók...
GYAKORLAT
A képi megjelenítés eszközrendszere:
az elmélet és önmagunk, valamint a technika során megismert vizuális szaktörténeti és grafikai
ismeretek segítségével a műfaj keretéhez igazodó tervezési munkával - igényes mappa
sokszorosítás grafikai sorozat készítése
FELADATOK
Célkijelölés
A tervezés fázisainak (művészettörténeti vizsgálódások; sorozatok megismerése - Dürer,
Derkovits, Kondor...; méretezés, papírminőségek; előállítási lehetőségek) megismerése
Vázlatkészítés
Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése
Egységes nézeti kép
Javítási, korrigálási lehetőségek
Lemez előkészítés
Az összes lap egységes kezelése
Önálló munkavégzés
Megbeszélés, próbanyomtatás, korrigálás
Nyomtatás
A kész munkák lenyomtatása után installálás (kis kiállítás létrehozása) Aláírás, paszpartuzás,
tálalás
Meghívó, plakát készítése a sorozat elemeinek felhasználásával
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen tisztában a grafika - különösen a rézkarc és rézmetszés
megnevezni a nagy művészettörténeti stílusok egy-egy gra

történetével. Tudva

1 fikai egyéniségét és azok munkáját

(Dürer, Rembrandt, Toulouse-Lautrec,
Kondor, Szalay). Legyen tisztában a képgrafika és az alkalmazott grafika összeépítésének
lehetőségeivel.

10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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ELMÉLET
A sokszorosított grafikai eljárások megújításának lehetőségei
A XX. század új technikáinak megismerése - Warhol
A klasszikus grafikai lapok manipulálásának etikai, esztétikai, művészettörténeti problémái
GYAKORLAT
A szitanyomás és a litográfia megismerése
Offszett eljárások, fotómechanikus eljárások, nyomdai eljárások
FELADATOK
Klasszikus rézkarc, linó manipulálása
A már kész (korábban készült) klasszikus rézkarcok, linók nyomatainak, nyomtatásának, vagy
magának a dúcnak manipulálása, rámásolása (vágás, tépés, újra ragasztás) textilre, tükörre ...
Megújítási lehetőségek keresése
Az op art, pop-art, ready mode, fluxus, body art, happening játékok során új kifejezési eszközök
keresése
Akciók létrehozása
Önálló hangulatú, sokszorosított eljárások nyomait magán viselő akciók létrehozása
Performance - közös csoportmunkában
A XX. századi grafikai törekvéseken tál a számítógépes grafika, az új médiumok megismerése és
átültetése az egyéniségének megfelelően
Tapasztalatcsere
Grafikai műhely (Grafikusművészek Szövetsége,
Magyar Illusztrátorok társasága...), élő grafikus műtermének meglátogatása
Grafikusok lehívása az interneten
A számítógépes grafika lehetőségei
A modern számítógépes grafika érintőleges megismerése
A nyomdaipari tervezés és a kiállítási komputergrafika megismerése
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és alkalmazza a modern XX. századi grafikai törekvések egyes eredményét,
érdekességét. Ismerje a grafika történetét, fő törekvéseit. törvényszerűségeit és alapfokon legyen
tájékozott a komputer grafikai használhatóságával.
ÉRTÉKELÉSI MÓD
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Évközi korrigálás, munka közbeni javítás.
Segíteni kell a szabad megnyilatkozást a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos
figyelem a tanuló munkájára - példák és megbeszélések.
Értékelni kell évközben a szóbeli, verbális megnyilatkozásokat, művészettörténeti elméleti
felkészültséget.
Határidőre kész munkalapok, feladatcsoportok értékelése a gyakorlati munkában.
A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy témájáról átfogó és részletekre terjedő előadásban (szakmai nyelv). 2-3 órát kell szánnunk a feladatok
értékelésére és az új feladatok kijelölésére, megbeszélésére - de legyen idő a vázlatok, tervek
folyamatos megbeszélésére, akár foglalkozási kereteken túl is.
Felsőbb évfolyamba csak az elméletileg is tájékozott, szakmai nyelvet ismerő, munkáit
tisztességesen "letevő" tanuló bocsátható.

Festészet tanszak

A program célja, feladatai
A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg:
-

azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek 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 festészet, mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és
történetéről.

A tanuló legyen képes:
-

festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni,

-

önálló alkotásokat készíteni.

KÖVETELMÉNYEK
A tanuló az alapfok végén ismerje:
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-

a hagyományos festészeti technikákat,

-

a technikák alkalmazásának módozatait, · a festészet történetének nagy korszakait,

-

a festészeti technikák határeseteit (pl.: montázs, kollázs, manipulált fotö, festett
síkplasztikák),

-

fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét,

Legyen képes:
a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni,
-

figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni,

-

vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni,

Ismerje a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció,
computergrafika) alkotni, a festészet történetének jelentős műveiről,
A tanuló a továbbképző végén ismerje:
-

festészet technikai eljárásait,

-

a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, · a kompozíció törvényeit,

-

a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet,
computerfestészet),

-

a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet),

-

a festészettörténet nagy alkotásait,

-

a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét,

-

azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet,
elemezhet,

legyen képes:
-

önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és
létrehozására,

-

saját alkotó tevékenységének következetes nyomonkövetésére és dokumentálására
(portfolió készítése),

-

a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására,

-

önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően,

-

véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására.
TANANYAG
ALAPFOK
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MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
1-2. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Festések kis és nagy méretben
Kis méretű 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 alap elemeire
Csoportos és egyéni feladatok temperával
Az ünnepek
A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése (vízfestés) Felület, forma, színekkel
való kifejezése (szemléltetés: Chagall akvarell...), Kis színtér
Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek..)
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Csoportmunka a színek térépítő szerepére,
MŰHELYGYAKORLAT
3. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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, térbe helyezése (szemléltetés: Schiele, Klimt, Gauguin...)
A festészet története I.
A barlangrajztól a középkorig
A festészet festészettechnikai és történeti áttekintése
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
Minimumkövetelmény
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.
4. ÉVFOLYAM
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évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A sötéttől a fényig
Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel kifejezhető Megvilágított és nagyon
világos színszoba, vagy színes dobozok mesterséges fényben (szemléltetés: Szikom 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
Minimumkövetelmény
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.
5. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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,
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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 plainair
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
Mostan színes tintákról álmodom
Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű (függönyszerű) megoldások textiltervek készítése (szemléltetés: magyar textilművek ...)
Minimumkövetelmény
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.
6. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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 ...) gyakorlati ismerkedés.
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
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A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat (portfoliót) kell mellékelni, a téma és a technika
szabadon választott
Minimumkövetelmény
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.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A beállítás I.
Csendélet ill. portré beállítása a műteremben
Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése A színek derítése
A drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonyai
Vázlat és nagyméretű festmény készítése (szemléltetés: Caravaggio, Cezanne, Morandi, Csernus
T. ...)
A beállítás II.
A tárgy (portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal
Különböző művészeti stílusokkal (pl.: barokk, impresszionista, expresszionista, szürrealista)
stílusgyakorlatok
A plakát
Tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontok alapján A színek hatása, a színek
információsegítő szerepe
A fotó és a szín egymásra hatása
Színes diakép készítése a munkáról, nagyítás (szemléltetés: lengyel, magyar plakátok, festett
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plakátok, gigantposzterek...)
A színtan
A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb Szinoidkészítés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje, és gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a szinoid színeinek alapján, a
színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az alkalmazott grafika és a szín
reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, a tanulmányszerű portré és csendélet valamint
tájfestés néhány problémáját.
8. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A figura
Interieurtan elhelyezett figura megfestése
Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai. (szemléltetés: Bonnard, F. Bacon, Ferenczy K. ...)
A táj
Festés szabadban akvarellel, temperával
A kép befejezése, újrakomponálása, újraalkotása a műteremben a helyszínen készített saját fotók
alapján (szemléltetés: Paál László, Mednyánszky, impresszionisták...)
Az olajfestés titka
Az olajfestés technikájának alapjai
A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése
A színes film
A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása
Színes fénykép, videó, számítógépes grafika készítése
A személyes szín-tér
Kis színes vázlatok tervezése lakótér színdinamikai megoldásához
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein (kollázs, montázs,
manipulált fotó). Tudjon véleményt formálni a festészet történetének jelentős alkotásairól;
különböző anyagokkal színes alkotásokat létrehozni, azokat egyéniségének megfelelő tartalommal
megtölteni. Legyen képes figura megfestésére térben; tájkép festésére természetben, vázlatok
alapján műteremben. Ismerje a fotó, a film, a videó ill. a számítógép színalkotó és visszaadó
szerepét; az olajfestés technikájának alapjait.
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9. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Stíluskalandok
Ismerkedés az újvad festészettel
Azonos témára fotorealista, tassiszta, gesztusképek készítése
A díszlet
Szabadon választott színpadi mű színpadképének, jelmeztervének elkészítése és makettszerű
kivitelezése
Az olajfestés
Tetszőleges témára kisméretű olajfestmény készítése, olaj- illetve temperavázlatokkal
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja személyes véleménye alapján elemezni a XX. század második felének
különböző stílusirányzatait, azok ismeretében önálló alkotásokat készíteni.
Tudjon olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni.
Legyen képes az általa választott színpadi műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni.
10. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Az emlékmás
Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretű színes figura és tér megalkotása
(papír, gipsz, faszerkezet)
A videofilm rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése
A portréfilm
Rövid 5-8 perces videofilm készítése egy kortárs festőművészről, annak alkotási módszereiről,
személyes beszélgetés, vagy bemutatás formájában Forgatókönyv, fotódokumentáció
A mestermű
Szabadon választott témában egy portfolióval dokumentált "mestermunka" készítése, lehetőség
szerint minél változatosabb festészeti technikai megoldásokkal
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és elvégzésére,
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szabad alkotó munkára; az eddig megismert tananyagot felhasználva térben és síkban egyaránt
színbeli, festészeti problémák megoldására. Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs
művészet hazai és külföldi mestereinek munkásságával kapcsolatban. Ismereteiről tudjon
nagyméretű tervezett alkotásában számot adni.
ÉRTÉKELÉSI MÓD
Az alapfok és továbbképző (1-10.) évfolyamain az értékelés érdemjeggyel 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.

JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK
A festészet műhelymunka a 9-18 éves korosztály számára az ismert technikától az ismeretlen új
anyag és eszközhasználat felé vezető utat is jelentheti. Az óvodáskorú gyerek már szívesen
használ színeket, ismeretei a színek világáról alapfokon megjelennek, ám tudatos festői
tevékenységet az iskolás kor kezdetétől észlelhetünk nála. Ezt alakítja az iskolai rajzoktatás, mely
a technikai ismeretek elsajátíttatásán túl az élményfestést is meg kívánja őrizni. Az alapfokú
művészetoktatás ezt az ismeretanyagot integrálja, erre épít, ezt fejleszti. A 3-os kortól megjelenő
műhelyszerű gyakorlatok azt kell, hogy elősegítsék, hogy a gyerek fokozatosan előrehaladva a
technikai ismeretekben, az anyag használatában saját élményanyagát - tehát nem öncélúan
valamiféle elvont festői szakmát - gazdagíthassa, kifejezőképessége egyre teljesebb legyen. A
festészet nyelve - mint akármelyik vizuális nyelvi elem - tanulható, ám a nyelv használója az
alkotást, kifejezést, kreatív személyiségének újabb oldalát fejlesztheti. Erre kell törekedni a
műhelymunkát vezető tanárnak.

Kézműves tanszak

A program célja, feladatai
A kézműves műhelymunka tanításának célja:
A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen területének
átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. A
természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a
környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének megalapozása, az értékteremtés
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és megőrzés igényének létrehozása.
A kézműves műhelymunka feladatai:
-

a manuális és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység
mélyítése,

-

a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása,

-

a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása,

-

a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése,
megszerettetése, a hovatartozás-tudat mélyítése,

-

a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek
feltárása a mindennapi életben és a modern viszonyok között,

-

a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának
felfedeztetése tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül,

-

a

természethez,

környezethez

való

kötődés

mélyítése

élmény-,

ismeret-

és

tapasztalatszerzés által,
-

azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a nyújtása, melyek a tervezéstől a
kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését,

-

az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves tevékenységen
keresztül,

-

a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges eszközök
megismerése, jártasság kialakítása balesetmentes használatukban,

-

a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező - teremtő fantázia fejlesztése,

-

az értékteremtésen és -megőrzésen keresztül a munkára nevelés.

KÖVETELMÉNYEK
Az alapfok végén a tanuló:
-

ismerje meg a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét;

-

alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés;
o · tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez,
o rendelkezzen ismeretekkel:
o a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről,
o a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól,
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Legyen jártas:
-

a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei megvalósítósában,

-

egyszerű technológiájú tárgyak készítésében,

-

a felhasznált anyagok megfigyelésében,

-

a kézműves munkafolyamatok alkalmazásában (tervezés, anyag- és technikaválasztás,
kivitelezés, díszítés),

-

a gazdaságos munkavégzésben,

-

a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megfelelő, balesetmentes használatában,

-

a tárgyak elemzésében,

Legyen képes:
a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,
az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű termékek létrehozására,
Fedezze fel:
-

a tárgyakban rejlő esztétikumot,

-

a hagyományos kézművesség szerepét a modern körülmények között és saját életében.
TANANYAG
ALAPFOK
1-2. ÉVFOLYAM – MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ GYAKORLAT

A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg,
bevezet a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységekbe..

Célja: az alapfok rajz-festés-mintázás műveltséganyagára építve olyan műhelygyakorlati készség
megalapozása, amely erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyban megszerzett ismereteket, jártasságokat,
képességeket, és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a tárgyalkotásra, környezetátalakításra. A tanulók vizuális élményképességére, képzetanyagára, képi gondolkodására építve,
olyan tárgyformáló tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kreatív, tervező képzelet,
esztétikai érzék, a manuális és tárgyalkotó készség, a technikai érzékenység, a konstruáló és
művészi képesség.
Feladata: olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti
célok megvalósulását.
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Ismertesse meg a tanulót:
-

a műhelytevékenység anyagaival, eszközeivel

-

a tárgykészítéshez szükséges tervezési folyamatokkal

-

a tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével

-

a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel

-

alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amely elsajátítása által képes lesz meghatározott célú és funkciójú tárgyak készítésére

Módszerek: a gyermek alkotóképessége legjobban játékos tevékenységgel alakítható. A képzés
során olyan ismereteket kell adni, amelyek a későbbi élethelyzetekben aktivizálni tud, olyan
magatartásformát kell kialakítani, hogy ki tudja hozni magából azokat az értékeket, amire
szüksége van.
Tananyag
A színek világa.
A rajzeszközök ismerete, használta. Alapszínek, kevert színek. Színharmóniák. Színkeverési
gyakorlatok – kettes, hármas, négyes színharmónia.
Festés ujjal.
Műalkotások: gyűjtés alapján.
Ajánlott szakirodalom: Itten: A színek művészete
Kisméretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése papíron.
Tempera, filc, akvarell technikával.
Színharmónia, diszharmónia
Mintázás.
–

Ismerkedés az agyaggal.

Masszagyúrás, sodrás, gömbölyítés.
Ritmusképzés – pecsételők, gyöngyök készítése.
–

Felületdíszítés. Síklap formálása. Nyomatkészítés – természeti formák nyomata.

Pozitív-negatív minta alkalmazása. Gipszöntés.
Gyűjtött természeti formák felhasználásával nyomatkészítés.
–

Egyszerű agyagedények készítése sodrással, gömbölyítéssel.
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Hurkaedény, marokedény készítése. Életfa mintázása, dombormű készítése.
–

Síkfelület formálása, tagolása engobbal.

–

Ajándéktárgy készítése.

A figurális kerámia. Ünnepkörhöz kapcsolódó gyakorlatok.
–

Síklapokból egyszerű tárgyak kéészítése, díszítése sodrattal.

Ragasztás agyagpéppel.
Műalkotások.
Kiss Roóz Ilona, Kovács Margit kerámiái.
Gyertyaöntés, kavicsfestés.
Tárgykészítés.
–

Plasztikai ismeretek bővítése. Gipsz-rongyplasztika.

Gipszfaragás, gipszkép a csoport összetétele alapján.
–

Óriásképek, óriás tárgyak készítése nagyméretű papíron.

Megfigyelés, képzelet alapján vegyes technikával.
Álarcok mögött.
–

A farsang: szemüvegek, álarcok készítése.

–

Papírmasé készítése agyaglapra, léggömbre stb.

–

Színhangulattal való festés. (tempera, pasztellkréta)

Textilfestés.
–

Mintakészítés nyomhagyással. Krumplidúc készítése. Fröcskölés.

Terítő készítése.
–

Batikolás.

A batikolás eredete, fajtája. Kötözött batik készítése.
A viaszolt batik jellemzői, készítése.
Fonástechnikák.
Fonalsodrás, 3-4 szálas technikák.
Indiánfonat készítése. Ékszerek, hajdíszek készítése.
–

Térplasztika készítése.

Monotypia.
–

Kellékek, eszközök. Jelhagyás ujjal, fésűvel stb.

–

Monotypia készítése, nyomatkészítés. Pozitív és negatív formák.

A vonal és folt szerepe.
Az ember tárgykészítő tevékenysége.
–

Ékszerkészítés, gyöngyfűzés.
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Papírmasé, tészta felhasználása. A színezés szerepe.
Az ékszer, nemesékszer, giccs a környezetünkben.
–

Fonalmunka. A pachwork szerepe, alapelemei.
MŰHELYGYAKORLAT
3. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

A környezet anyagai
ELMÉLET
A környezet anyagainak megfigyelése: természetes (ásványi, növényi, állati eredetű) és
mesterséges anyagok
GYAKORLAT
Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok gyűjtése Játékeszközök és
-figurák: állat- és emberalakok készítése
(pl.: bogáncsbaba)
Kő, homok és hó felhasználása a játéktevékenységben i.
Az ember tárgykészítő tevékenysége
ELMÉLET
Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével, a tárgykészítés szerepével, területeivel
GYAKORLAT
Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben Egyszerűbb papírhajtogatások
Textilmunkák
ELMÉLET
A tárgyak csoportjai - pl.: alapanyag szerint
GYAKORLAT
Egyszerű fonástechnikák - fonalsodrás, 3, 4 szálas technikák
Textilfestés - mintázás nyomhagyással (pl.: krumplidúc), fröcsköléssel, ecsettel
Rongybabakészítés - a mintázott textil alkalmazásával
A család ünnepei
ELMÉLET
Ünnepek és hétköznapok
A család ünnepei
GYAKORLAT
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Egyszerűbb gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal
Tárgykészítés az ünnepekhez kapcsolódóan választott anyaggal és technikával (pl.:
karácsonyfadíszek)
Különféle báb- és babakészítési lehetőségek Egész éven át végigvonuló feladatok:
A természeti és mesterséges környezet megfigyelése, esztétikumának befogadása
Minimumkövetelmény
Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenységek iránti érdeklődés.
Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat, szerezzen jártasságot legalább , egy technika
alkalmazásában.
4. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A természeti környezet
ELMÉLET
A természeti környezet megfigyelése
A természethez (anyagaihoz, jelenségeihez...) fűződő népköltészeti alkotások, hiedelmek
GYAKORLAT
Növényi részek gyűjtése
Játékkészítés a természet témaköréhez kötötten a gyűjtött anyagokból Az agyagmunka alapjai
ELMÉLET
Tartalom és forma kapcsolata a tárgyakon Az agyag megfigyelése és tulajdonságai
A fazekasság munkafolyamatai: előkészítés, formázás, díszítés, égetés
GYAKORLAT
Agyagelőkészítés.
Agyagplasztika
Edénykészítés formába rakással
Díszítés nyomhagyással
A szövés - fonás alapjai
ELMÉLET
A szövés - fonás felhasználási területei
A szövés - fonás anyagai, megfigyelésük
GYAKORLAT
A körmönfonás technikái
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Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű fonások
A szövés alapjai - szövés képkereten
Papírmunkák
ELMÉLET
A papír felhasználása, tulajdonságainak megfigyelése
GYAKORLAT
Papírhajtogatások
Mozgatható végtagú figurák készítése (más anyagok kombinálásával is)
Sárkánykészítés
Ajándéktárgyak
ELMÉLET
Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások
GYAKORLAT
Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyagokkal és technikákkal (pl.: ünnepi asztal,
mézeskalács)
Egész éven át végigvonuló feladatok:
a felhasznált anyagok megfigyelése
tárgyak elemzése adott szempontok szerint · a tárgyakban rejlő esztétikum felismertetése · az
eszközök helyes használata
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a természethez fűződő hagyományokról, a tárgyakban a
tartalom és a forma kapcsolatáról.
Szerezzen jártasságot a szövés - fonás alapvető technikáiban, az agyag egyszerű formázási
lehetőségeiben.
5. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A népmesék világa
ELMÉLET
A népmesék világa, a mesék szereplői
GYAKORLAT
Népmesei jelenetek ábrázolása
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Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, növényi részek, textil
A varrás alapjai
ELMÉLET
A varrás szerepe
A varrás és a hímzés anyagai, megfigyelésük, tulajdonságaik
GYAKORLAT
Egyszerű szegő és díszítő varrások
Egyszerű lapos-, kereszt- és láncöltések alkalmazása Mintaterítő készítése
Népszokások
ELMÉLET
A téli és tavaszi népszokások lényege, fontosabb ünnepek
GYAKORLAT
Jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítés (pl.: betlehemépítés, farsangi maszkok)
A madzagszövés technikája
Az emberélet fordulóinak tárgyai
ELMÉLET
Az emberélet fordulóinak fontosabb eseményei
GYAKORLAT
Báb- és rongybabakészítés az emberélet fordulóinak megjelenítésével (pl.:lakodalmi vendégsereg)
Gyöngyfűzés.
Bonyolultabb 1 és 2 szálas technikák, gyöngyszalagok
Népi hangszerek
ELMÉLET
Hangszerek fajtái, szerepük a népéletben, népszokásokban (pl.: zajkeltés ' gonoszűzés)
GYAKORLAT
Hangadó játékok és hangszerek készítése (pl.: agyagsíp, dob, köcsögduda)
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, bőr, növényi részek...
Egész éven át végigvonuló feladatok:
-

a tárgyak csoportjai: ünnepi észhétköznapi használat; használati és ajándéktárgyak,

-

a felhasznált anyagok megfigyelése,

-

tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódóan, · a tárgyakban
rejlő esztétikum befogadása,

-

ötletgazdag, fantáziadús tárgyak létrehozása,

-

az alkalmazott eszközök balesetmentes használata
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Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a népi kultúra tárgyalt
területeiről: a népmesék világáról, a fontosabb téli és tavaszi népszokásokról, az emberélet
fordulóinak nagyobb ünnepeiről.
Legyen jártas az egyszerűbb varrási technikák alkalmazásában, a madzagszövésben, a
gyöngyfűzésben és a bábkészítésben.

6. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Szálasanyagok
ELMÉLET
A szalma, szizál és a raffia felhasználási lehetőségei
Az anyagok megfigyelése, tulajdonságai
GYAKORLAT
A szalma előkészítése
Szalmafonattal készített tárgyak (pl.: aratókoszorú, állatfigurák) Szizál- és rafiafonatok
összevarrásával készített tárgyak
Egyéb szalma-, szizál- és rafiadíszek, figurák
Népi gyermekjátékok
ELMÉLET
A gyermekjátékok szerepe - felkészítés a felnőttkorra
GYAKORLAT
Játékmunkaeszközök készítése (pl.: gazdasági eszközök)
Felhasználásra javasolt anyagok: kukoricaszár, csutka, csuhé, agyag
A nemezelés
ELMÉLET
Állati eredetű alapanyagok
A gyapjú megfigyelése, tulajdonságai, alkalmazási módjai
GYAKORLAT
A nemezelés technikája.
Mintázási lehetőségek
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Kisebb nemeztárgyak készítése (pl.: nemezlabda, tarsoly)
A bőrmunka alapjai
ELMÉLET
Állati eredetű alapanyagok
A bőr megfigyelése, tulajdonságai
A bőrös munka eszközei
GYAKORLAT
Kisebb bőrtárgyak alkotása: lyukasztás, egyszerű fűzések fonások alkalmazása
Népi építészet
ELMÉLET
A népi építkezés - anyagai, technikái
A parasztház alaprajza, berendezése
GYAKORLAT
Makettkészítés - település, porta, házbelső
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, vessző, kukoricaszár, csuhé, szalma...
Egész éven át végigvonuló feladatok:
a funkció - forma - díszítés harmóniája a tárgyakon, · a felhasznált anyagok megfigyelése,
tárgyelemzések adott szempontok szerint, · a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezése, · saját
ötleteik, elképzeléseik megjelenítése, í
az alkalmazott eszközök balesetmentes használata
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a felhasznált anyagok tulajdonságairól, alkalmazási
lehetőségeiről, a népi gyermekjátékok szerepéről, a népi építkezés néhány jellemző vonásáról.
Legyen jártas a tanult kézműves tevékenységek alapvető munkafolyamatainak alkalmazásában.

7-8. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Famunkák
ELMÉLET
A fa felhasználási területei
A fának, mint alapanyagnak megfigyelése
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GYAKORLAT
Egyszerű fafaragási technikák kipróbálása (pl.: karcolás, ékrovás) A munkafolyamatokhoz
szükséges eszközök és használatuk
Vesszőmunkák
ELMÉLET
A vesszőből készült tárgyak köre, szerepük a mindennapi életben GYAKORLAT A vessző
előkészítése
A kosárfonás alapjai (pl.: alátétkészítés)
Kisebb tárgyak, játékok vesszőből (pl.: csörgő, állatfigurák)
Háncs- és gyékénymunkák
ELMÉLET
A háncs- és gyékényfonás alkalmazási területei
GYAKORLAT
Előkészületek a fonáshoz
Kisebb használati tárgyak készítése rámán és összevarrással Egyszerűbb mintázási lehetőségek
kipróbálása
Egyéb háncs- és gyékényfigurák készítése
Népi kerámia
ELMÉLET Kerámiák a lakáskultúrában
Kerámiával közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT Tárgykészítés felrakással és lapok összeillesztésével Különféle díszítési módok rátétes, mélyített és áttört díszítés
Bőrmunkák
ELMÉLET
A bőr felhasználási területei
A bőr fontosabb munkatulajdonságai
GYAKORLAT
Kisebb használati tárgyak létrehozása bőrből
Díszítési lehetőségek megismerése - szironyozás, domborítás, rátétvarrás
Egész éven át végigvonuló feladatok:
-

a tervezés szempontjai, folyamata,

-

a felhasznált anyagok megfigyelése,

-

a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom megfigyelése, a népművészet motívumrendszere,

-

tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódóan, · a tárgyak
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esztétikumának megfigyelése,
-

a használt eszközök balesetmentes alkalmazása

Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a fa, a vessző, a háncs - gyékény, a kerámia és a bőr
alkalmazási területeiről, az anyagok fontosabb munkatulajdonságairól, a tárgyak jelző értékéről.
Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika alkalmazásában.
9-10. ÉVFOLYAM
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Szövés
ELMÉLET
A szövőkeret felépítése
A szőttesek mintakincse, kompozíciós megoldásai
A szőttesek szerepe a lakáskultúrában
GYAKORLAT
Felvetés a szövőkeretre
A szövés munkafolyamata, egyszerűbb mintázási technikák
Mintakendő készítése
Hímzés
ELMÉLET Hímzések a népviseletben és a lakástextileken A régi és új stílusú hímzések
összehasonlítása
GYAKORLAT
Saját tájegységhez kötődő szabadrajzú hímzés
Egy szálvonásos technika kipróbálása
Batikolás
ELMÉLET
A textilfestés anyagai, munkafolyamata
GYAKORLAT
Viaszolt és csomózott batikolási technikák
Ékszerkészítés
ELMÉLET
A népi ékszerek fajtái, az ékszerekkel közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT
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Öltözetkiegészítők, ékszerek készítése
Felhasználásra javasolt anyagok: bőr, gyöngy, növényi anyagok
Népviselet
A gyöngyszövés
ELMÉLET
A népviselet elemei, a viselettel közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT
Viseleti babák tervezése, készítése a tanult technikák alkalmazásával
A népművészet továbbélése
ELMÉLET
A népművészet továbbélési lehetőségei a modern körülmények között
GYAKORLAT
A lakáskultúrához köthető, mai igényeknek megfelelő tárgykészítés választott technikával
Rendszerezés
ELMÉLET
A hagyományos kézművességről tanultak áttekintése, rendszerezése (anyagok, technikák, tárgyak
csoportjai...)
GYAKORLAT
Önálló tárgykészítés a tervezéstől a kivitelezésig választott technikával
Egész éven át végigvonuló feladatok:
-

önálló alkotómunka: tervezés, munkafázisok megállapítása, kivitelezés,

-

a tanult technikák komplex alkalmazása,

-

irányított megfigyelések, gyűjtőmunkák,

-

a tárgyak esztétikumának megítélése,

-

eszközök balesetmentes használata.

Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi szőttes és a hímzés jellemzőiről, az ékszerek és a
viselet jelentéstartalmáról, a népművészet továbbélési lehetőségeiről.
Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika
alkalmazásában.
Legyen képes az önálló alkotómunkára, esztétikus, igényes tárgyalkotásra.
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ÉRTÉKELÉSI MÓD
A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény
osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység
minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet írásbeli és szóbeli
megnyilatkozáson keresztül (adott téma bemutatása, összefüggések feltárása).
A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. A
helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik saját és társaik munkáját, ezt
követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az
osztályzatot.
A tanulók teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban az 1-5
osztályzatok valamelyikével szükséges értékelni. Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló bocsátható,
aki eredményesen teljesítette a tanévet.
JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK
A kézműves tanterv önmagában is alkalmas felhasználásra, de az oktatómunka eredményesebbé
tehető, ha a népművészet tantárgy tanításával párhuzamosan alkalmazzuk. 5-8. évfolyamig a két
tantárgy tananyaga ugyanazokhoz a témakörökhöz kapcsolódik, így jól egymásra építhetők.
A tananyag évfolyamonként feladatcsoportokra bontott, melyek vagy egy-egy alapanyaghoz, vagy
egy-egy néprajzi témakörhöz kapcsolódnak. Utóbbiak részletes bemutatása nem tartozik e
tantárgy keretei közé, ismertetésük csak olyan szintű legyen, mely kellően elégséges a kézműves
tevékenység orientálásához.
Mindegyik évfolyamon visszatérő feladat az anyagvizsgálat, az eszközhasználat, a tárgyelemzés és
az esztétikum, melyek mindig az éppen aktuális témakörökhöz kapcsolódjanak.
A kézműves tevékenységben elsősorban olyan tárgyakat készíttessünk a tanulókkal, melyeknek
számukra is mérhető, gyakorlati funkciója van. Ez alapján két nagy csoportot különíthetünk el: a
játékokat és a használati tárgyakat. Különösen 3-4. évfolyamban kell hangsúlyt fektetnünk a
játékkészítésre. A kisebbekkel szimbolikus (pl.: termésfigurák), a nagyobbakkal inkább
konstrukciós játékokat készíttessünk.
A gyermekjátékok pedagógiai értéke nagyon sokrétű: mivel legtöbbször a felnőtt világ utánzásán
alapulnak, felkészítenek az életre, a társadalomba való beilleszkedésre; megőriznek ősi kulturális
elemeket, modellt adnak a mai kulturális megnyilvánulásokhoz. A gyermekben a maga készítette
játék feléleszti a tevékenység, a munka örömét, a létrehozott tárgy megbecsülését. Az oktatómunkánk ne merüljön ki a tárgy elkészíttetésében, hanem alkalmazzuk azt céljának megfelelően,
szánjunk időt élővé tételére, a vele való játékra. A közös játék teret ad a szabad, őszinte
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megnyilvánulásoknak, az értelem és az érzelem kibontakozásának, pozitívan fejleszti a
jellemvonásokat, emberi tulajdonságokat (pl.: versenyszellem, kudarctűrés), segíti a közösségbe
való beilleszkedést.
A tárgyak az esztétikai követelmények mellett a használati igényeknek is feleljenek meg, ezért
stabilan, időtállóan készítsék el őket a tanulók.
A természetes anyagok felhasználásával a természet és a környezet ismeretére és szeretetére
nevelhetjük diákjainkat. Fedeztessük fel velük, hogy az élő és élettelen természet anyagait
felhasználhatják igényeiknek, képzeletüknek megfelelően a tárgyalkotó tevékenységben.
Gyűjtőutak szervezésével új ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz juttathatjuk őket.
Útjainkon kitérhetünk a természet- és környezetvédelem feladatainak, lehetőségeinek bemutatására.
A természet változásaihoz, az évszakokhoz nemcsak az anyaggyűjtésben, hanem a
felhasználásban is igazodhatunk (pl.: ősszel termésbábok készítése).
Aktuálissá tehetjük tananyagunkat a naptári ünnepekhez, jeles napokhoz való kapcsolódással is
(pl.: karácsonyfadíszek készítése). A témakörök (alapanyag és ünnepek) a hat év során többször
ismétlődnek, feldolgozásuk mélységében igazodni kell a tanulók életkori sajátosságaihoz. A
játékokhoz hasonlóan a szokástárgyakat szintén élővé tehetjük, ha felhasználjuk őket az
ünnepekhez fűződő dramatizálásokban. Átfogóbb képet adhatunk a tárgyakról, ha bemutatjuk
szerepüket a mindennapi életben, szokásokban, hiedelmekben, a népköltészetben. A tárgyalkotó
tevékenységben, a magasabb évfolyamokban a szükségeseken kívül egyre kevesebb tanári
utasítást adjunk, minél szélesebb teret biztosítva a tanulók ötleteinek, teremtő képzeletének,
ízlésének,

egyéniségének

megnyilvánulására.

A

kivitelezésben

építhetünk

egyéni

és

csoportmunkára. Utóbbira különösen alkalmasak azok a komplex feladatok, melyek megvalósításához

többféle

technika

és

munkafolyamat

szükséges

(pl.:

betlehemépítés).

A

technikaválasztásnál fontos szempont, hogy az adott életkorban képesek-e a tanulók a munkához
szükséges eszközök, szerszámok balesetmentes használatára. 3. és 4. évfolyamon eszköz nélküli
és kevés eszközt igénylő eljárásokat alkalmazzunk elsősorban.
Az esztétikus, szép tárgyak alkotása ösztönözze a tanulókat környezetük tárgykultúrájának
alakítására, formálására. A hagyományos kézműves területek bemutatásakor keressük meg a
jelenre vonatkoztatás lehetőségeit (pl.: irányított megfigyelések, tárgyelemzések).
A kézműves tevékenység és az értékelés során adjunk minél több lehetőséget az önálló
megnyilatkozásra, véleményalkotásra.
Mélyítsük

a

tanulók

tudását

élményszerű

megismerésekkel,

tanulmányi

sétákkal,

múzeumlátogatással. 3-6. évfolyamig 2-2, a 7-8. évfolyamban 4-4 óra fordítható erre a célra.
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A bonyolultabb, hosszabb időt igénylő feladatok miatt felsőbb évfolyamokon az órák tarthatók
összevontan. Lehetőség szerint évente egy vagy két alkalommal rendezzünk kiállítást az elkészült
termékekből.
A helyi sajátosságoknak megfelelően a kézműves tananyagtartalom sokrétűségénél fogva alkalmazható

műhely-előkészítőként,

de

bevezethető

teljes

értékű

műhelygyakorlatként is, egy választott műhelyprogram anyagával kiegészítve.
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A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és
témakörei

Kt. 9. § (7) „Az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell szervezni, illetve művészeti záróvizsga
szervezhető. Az e bekezdésben szabályozott vizsgákon központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi
tantervében meghatározott követelmények alapján kell vizsgát tenni.”

Kt. 31. § (3) „ A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és
a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell szervezni. A művészeti alapvizsga és a művészeti
záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait – helyi tanterve alapján – az alapfokú művészetoktatási intézmény
határozza meg, figyelembe véve az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában
meghatározottakat.”

A vizsgafeladatok meghatározásánál a 27/1998. MKM rendeletben foglaltak és a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium által kiadott Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
(ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképző Műhely, Mogyoród 1998.) irányelvei szerint járunk el.

A vizsgafeladatokat a fenti központi szabályzatok és az intézmény pedagógiai programjának
megfelelően a művészeti csoportok főtárgytanárai írják elő az éves munkatervben rögzített
vizsgaidőszak megkezdése előtt legalább 60 nappal.

1. 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.

2. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében –
az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
351

Har
Harmónia Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

meghatározni.
Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze,
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.
Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor szerepel, a
tanulóknak – a szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt
gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk.

3. Az 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 tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a
versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.

A művészeti alapvizsga tantárgyai
-

tanszaknak megfelelő főtárgy

-

tanszaknak megfelelő kötelező tárgy

A művészeti záróvizsga tantárgyai
1. főtárgy
2. egy választott tantárgy a helyi tantervben megjelölt kötelező tárgyak közül
A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak a tanuló csak azt választhatja, amelyet legalább
százharmincnyolc órában tanult, valamint a választott tantárgyból az évfolyamokra előírt
követelményeknek eleget tett.

4. Az alapvizsga és záróvizsga minősítése
Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a tanuló
teljesítményét.
A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal
kell minősíteni.
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Az intézmény a kötelező tárgyaknál köztes vizsga lehetőségét biztosítja.
A köztes vizsga eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell
venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény
meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet
kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

Vizsgakövetelmények művészeti áganként, tanszakonként

Drámajáték tantárgy vizsgakövetelményei
A művészeti alapvizsga követelményei és témakörei

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Drámajáték
-

improvizáció 2–3 perc

-

színpadi produkció

jelenet 3–5 perc
vagy
előadás 20–25 perc

2. A vizsga témakörei
A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
353

Har
Harmónia Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján
rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős jelenet lehet.
Az improvizáció témakörei:
-

megadott zárómondattal;

-

megadott nyitómondattal;

-

világos helyzet egyértelműen meghatározott figurákkal, némajátékkal;

-

világos helyzet, egyértelmű figurák megjelenítése szöveghelyettesítő eszközökkel (pl.: számokkal);

-

megadott figurákkal és cselekvéssel;

-

megadott figurára és helyszínre;

-

megadott végkimenetellel;

-

megadott nyitóakcióval.

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort kell
összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges gyakorlatokat. Az egyes tételeknek
tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat.
A felkészülési idő 5 perc.
Színpadi produkció
A produkció a magyar és a világirodalom értékes alkotásaiból szabadon választott drámai vagy
dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (két-három fős
jelenet vagy csoportos előadás) lehet.
A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi
feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről,
jártasságáról.

3.

A vizsga értékelése

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempontjai
Improvizáció:
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a szituáció megértése;
a jelenet szerkezete, íve ~ a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés;
hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása;
feszültségteremtés;
hangulatteremtés;
fantázia, ötletesség ~ mélység (a jelenet igazságtartalma) és humor;
figyelem, koncentráció (befelé dolgozás);
együttműködés ~ a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, a partner
akcióinak jelenetbe építése, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés,
rugalmasság.

Színpadi produkció:
-

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása;

-

figyelem, koncentráció (befelé dolgozás);

-

együttműködés ~ a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé,
rugalmasság (reakció a váratlan történésekre, partner impulzusaira);

-

feszültségteremtés;

-

atmoszférateremtés.

A színjáték tantárgy vizsgakövetelményei

A művészeti záróvizsga követelményei és témakörei

1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színjáték
-

improvizáció 3–5 perc

-

színpadi produkció
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jelenet 5–7 perc
vagy
előadás 35–40 perc

2. A vizsga témakörei
A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján
rögtönzött szöveges és szöveg nélküli egyéni és háromfős jelenet lehet.
Az improvizáció témakörei:
-

szöveg nélküli improvizáció;

-

improvizáció megadott cselekményváz alapján;

-

improvizáció rövid dialógusok alapján;

-

improvizáció fordulattal;

-

improvizáció tárgyakkal;

-

improvizáció megadott figurára és helyszínre;

-

improvizáció megadott eseménnyel és figurákkal;

-

rövid jelenet készítése rövid vers alapján;

-

jelenet rövid dialógusokra (legfeljebb három-három rövid mondat);

-

megadott helyzet státusváltással;

-

páros improvizáció megadott atmoszférával (nyers, lírai) és stílusban (lélektani dráma, bohózat).

A szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz
háromfős improvizációs feladatokból álló tételsort kell összeállítania. A tételsoroknak szöveggel és
szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmazniuk. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell
a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A tanulónak egy egyéni és egy páros improvizációs
feladatot kell elvégeznie, a feladatokat a tanár által előzetesen elkészített tételsorokból húzhatja.
Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciói alapján variációkat kell bemutatni.
A felkészülési idő 5 perc.
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Színpadi produkció
A produkció a magyar és a világirodalom értékes alkotásaiból szabadon választott drámai vagy
dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (két-három fős
jelenet vagy csoportos előadás) lehet.
A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell közreműködnie.

3. A vizsga értékelése
A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempontjai
Improvizáció:
-

a szituáció megértése;

-

a jelenet szerkezete, íve ~ a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés;

-

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása;

-

feszültségteremtés;

-

hangulatteremtés;

-

fantázia, ötletesség ~ mélység (a jelenet igazságtartalma) és humor;

-

koncentráció, figyelem (befelé dolgozás);

-

együttműködés ~ a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, a partner akcióinak jelenetbe építése, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, rugalmasság;

-

instrukciók követése.

Színpadi produkció (előadás, jelenet):
-

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása (színjátszói energiák);

-

feszültségteremtés;

-

koncentráció, figyelem (befelé dolgozás);

-

együttműködés ~ a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner
felé, rugalmasság (reakció a váratlan történésekre, partner impulzusaira);

-

atmoszférateremtés;
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-

kapcsolatteremtés.
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A beszédgyakorlatok tantárgy vizsgakövetelményei
A művészeti alapvizsga követelményei és témakörei

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
-

csoportos gyakorlatsor 15–17 perc

-

egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat 2–3 perc

2. A vizsga témakörei
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Kötelező elemek:
-

légzőgyakorlatok ~ koncentrációs légzőgyakorlatok; légzésszabályozó gyakorlatok (különböző hosszúságú szólamok, nyelvtörő mondókák);

-

szöveges hangerőgyakorlatok ~ a színpadi középhangerő, az erőteljes (nem ordított) és a
halk, intim hangvétel;

-

szöveges hangmagasság-gyakorlatok legfeljebb egyoktávnyi terjedelemben;

-

artikulációs játékok, gyakorlatok ~ magánhangzó-gyakorlatok versekkel, mondókákkal, különös figyelemmel a mély (sötét) és a magas (világos) hangzók hangulatkeltő szerepére és a
helyes időtartam megtartására; az artikulációs mozgások összehangolása nyelvtörők pergő
tempójú mondásával; pontos, laza, pergő artikuláció (mondókák, versek) mozgás közben, fizikai terhelés közben;

-

ritmus- és tempógyakorlatok – versek, mondókák ütemezése (pl.: tapssal, járással, mozgással) tempóváltással; időmértékes versek ritmizálása (skandálva és az értelmi hangsúlyok viszszahelyezésével is).

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.
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Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok
Kötelező elemek:
-

a szóhangsúly (összetett szavak, személynevek, számnevek, évszámok);

-

a kijelentés, a kérdezés, a tagadás hangsúlya és hanglejtése;

-

az összetett mondatok hangsúly- és hanglejtés-variációi.

A hangsúly- és hanglejtésgyakorlatokhoz a szaktanárnak tíz tételből álló tételsort kell összeállítania
egyénileg elvégezhető gyakorlatokból a megadott kötelező elemek felhasználásával.

3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
-

a gyakorlatok, illetve játékok ismerete (szövegtudás, feladattartás);

-

a gyakorlatok végrehajtásának pontossága;

-

koncentráció;

-

együttműködés;

-

hibázás esetén a csoport támogatásának elfogadó képessége a további együttműködés érdekében.

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok:
-

a szöveg tagolása (hangsúlyok, szünetek, hangmagasság-, hangszín- és tempóváltások);

-

a hangsúlyszabályok alkalmazása (összetett szavakban, személynevekben, számnevekben,
évszámokban);

-

a hanglejtésszabályok alkalmazása (ereszkedő dallam).

A művészeti záróvizsga követelményei és témakörei

1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
-

csoportos gyakorlatsor 15–17 perc

-

egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat max. 3 perc

2. A vizsga témakörei
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Kötelező elemek:
-

légzőgyakorlatok ~ légzésszabályozás változó hosszúságú szólamokkal; koncentrációs légzőgyakorlatok kötött mozgássor végrehajtása közben; légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel
közben;

-

hanggyakorlatok ~ szöveges hangerő- és hangmagasság-gyakorlatok, a hangerő és a hangmagasság váltásai; az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének megszólaltatása;

-

artikulációs gyakorlatok ~ a beszédtempótól, hangerőtől és hangszíntől független, pontos,
kifejező artikuláció;

-

ritmus- és tempógyakorlatok ~ hangsúlyos verselésű és időmértékes versek megszólaltatása
hangos és néma szövegmondással, tapssal, járással, kopogással, mozgással ritmizálva; egyszerű prózai szövegek ritmizálása.

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.
Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat
Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak alkalmazásával.
A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki (pl.: Gárdonyi Géza Szüleim gyémántja című művéből,
Lázár Ervin meséiből).

3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
-

gyakorlatok, illetve játékok ismerete (szövegtudás, feladattartás);
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-

a gyakorlatok végrehajtásának pontossága;

-

koncentráció;

-

együttműködés;

-

hibázás esetén a csoport támogatásának elfogadó képessége a további együttműködés érdekében.

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat (blattolás):
-

a szöveg tagolása (hangsúlyok, szünetek);

-

a hangsúlyszabályok alkalmazása;

-

a hanglejtésszabályok alkalmazása (ereszkedő dallam);

-

a lényeg kiemelése;

-

érdekesség (hangmagasság-, hangszín- és tempóváltások).

A Mozgásgyakorlatok tantárgy vizsgakövetelményei
A művészeti alapvizsga követelményei és témakörei

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok 15–20 perc

2. A vizsga témakörei
Csoportos gyakorlatsor
Kötelező elemek:
-

a bemelegítés alapgyakorlatai ~ lazító és feszítő gyakorlatok, gimnasztika;

-

térformáló, térérzékelő gyakorlatok, játékok ~ különböző térformák felvétele, formálása, kikerüléses gyakorlatok;
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-

futásos gyakorlatok ~ különböző tempójú futástípusok ritmus- és irányváltással;

-

indítás-megállítás gyakorlatok, játékok ~ indítás és megállás gyors és lassú tempóban, egyéni
és páros helyzetekben;

-

lassított mozgás ~ lassított mozgás különböző helyzetekben;

-

egyensúly- és vezetéses gyakorlatok ~ egyensúlygyakorlatok támasz- és fogásos helyzetekben; vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fogásváltásos irányítással;

-

bizalomgyakorlatok ~ döntés-billenés helyzetekben történő gyakorlatok;

-

ugrás-, esés- és talajgyakorlatok ~ talajról való elemelkedés, talajfogás páros gyakorlatokban
egymás segítségével, forgás, gurulás, talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel.

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.
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3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai
-

A gyakorlatok, illetve játékok ismerete (a végrehajtás önállósága)

-

A gyakorlatok végrehajtásának pontossága:

-

a gyakorlatok technikai kivitele, funkcionális érvényesülése, dinamikája;

-

térformák felvétele, formálása;

-

térformák mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút térirány tartása;

-

adott ritmika esetleg aritmikus hatás érvényesítése, zenével való „együttélés” zene használata
esetén;

-

a gyakorlatsor szinkronban való végrehajtása, hibajavítás, hibát követő alkalmazkodási készség, együttműködés.

A művészeti záróvizsga követelményei és témakörei

1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok 15–20 perc

2. A vizsga témakörei
Csoportos gyakorlatsor
Kötelező elemek:
-

lépés-, járás- és futásgyakorlatok ~ karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai szempontok figyelembevétele különböző típusú lépés- és járásgyakorlat esetén; a gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek kibontása, testrészvezetéses
futások;

-

ugrás-, esés- és talajgyakorlatok ~ egy lábról, páros lábról történő rugaszkodás azonos és
emelt szintről, esés fordulásból és ugrásból, talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel;
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-

előkészítő akrobatikus gyakorlatok ~ gurulás előre-hátra, támasz- és billenésgyakorlatok, kézen átfordulás oldalra;

-

lassított mozgás ~ a mozdulat lassítása, lassított mozgás különböző helyzetekben, gurulás,
gördülés hosszanti tengelyen, fordított testhelyzet, s az ebből való állásba kerülés billenés
nélküli lassú kivitelezéssel;

-

a mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok ~ a mozdulat különböző ritmusú, dinamikájú megállítása;

-

emelés- és támaszgyakorlatok ~ mérleg és vállállás tartások, ún. fekvő emelés helyzetekben.

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.

3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai
-

A gyakorlatok, illetve játékok ismerete (a végrehajtás önállósága)

-

A gyakorlatok végrehajtásának pontossága:

-

a gyakorlatok technikai kivitele, funkcionális érvényesülése, dinamikája;

-

térformák felvétele, formálása;

-

térformák mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút térirány tartása;

-

adott ritmika esetleg aritmikus hatás érvényesítése, zenével való „együttélés” zene használata
esetén;

-

a gyakorlatsor szinkronban való végrehajtása, hibajavítás, hibát követő alkalmazkodási készség,
együttműködés.

A vers- és prózamondás tantárgy vizsgakövetelményei
A művészeti záróvizsga követelményei és témakörei

1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás: egyéni produkció
-

szerkesztetlen 5-7 perc

vagy
-

szerkesztett 20 perc

2. A vizsga témakörei
A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és bemutatnia egyéni
produkcióját.
Szerkesztetlen összeállítás
A tanuló szabadon választott tíz vers, öt drámai monológ és egy prózai mű (részlet) előadásával készül,
a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet követnie.
A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell előadnia.
Szerkesztett összeállítás
A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell összeállítania. Az
összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain, dokumentum- és más híranyagokon
egyaránt, tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a szerkesztést a tanulónak
önállóan kell végeznie.
Zene, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a vizsgán igénybe vehető
segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia.

3. A vizsga értékelése
A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempontjai
-

Előadásmód (biztonságos szövegtudás, hitelesség, hangulatteremtés, kapcsolatteremtés)

-

Beszédtechnika (érthetőség, érdekesség, egyéni stílus)

-

Anyagválogatás, szerkesztett összeállítás esetén:

-

a szerkesztés ~ a tanuló életkorának és személyiségének megfelelő verseket választott-e;

-

értelmezés ~ azaz érthető-e az előadó szándéka.
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei

1. 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.
2. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében –
az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
meghatározni.
Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon.

Az 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.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel
meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.

A kötelező tantárgy (rajz-festés-mintázás) és a kötelezően választható tárgyak (a különböző tanszakok
műhelygyakorlat tantárgyai) alapvizsgája gyakorlati vizsgákból, a művészeti záróvizsga gyakorlati és
szóbeli vizsgarészekből áll, a szabadon választható tantárgyak (művészettörténet, népművészet) alap és
záróvizsgája írásbeli és szóbeli vizsgákból áll.
A vizsga tantárgyai:

Az alapfokú, illetve továbbképző évfolyamot elvégző, vizsgára jelentkező tanuló az alap és záróvizsgán
a két kötelező tárgyból: rajz – festés – mintázásból és műhelygyakorlatból, illetve önkéntes választás
alapján, ezeken felül a szabadon választható tárgyakból is tehet vizsgát, ha a vizsgáztatási követelmények
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teljesítésére felkészült.
A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatárgynak csak az választható, amelyet az intézmény
pedagógiai programja szerint biztosít, valamint a tanuló legalább százharmincnyolc órában tanult, és az
évfolyamokra előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.
3. Az alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljesen) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga
letétele alól az a tanuló, aki az országos tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a
versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.
Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett alapvizsga
vagy záróvizsga bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás tantárgyból. A
műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható.
4. Az alapvizsga és záró vizsga minősítése
Az

alapfokú

művészetoktatási

intézmény

a

megadott

általános

értékelési

szempontok

figyelembevételével készített részletes értékelési szempont alapján minősít.
A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal
kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgarészekből kapott osztályzatok számtani
közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a
gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdem-jegyet
kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatan-tárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.
5. Alapvizsga és záróvizsga szervezése
A művészeti alapvizsga és záróvizsga csak alapfokú művészetoktatási intézményben szervezhető.
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A rajz-festés-mintázás tantárgy vizsgakövetelményei

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS művészeti alapvizsga követelményei

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása.
A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a gondolati
tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról – grafikáról,
festészetről, szobrászatról - a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát,
képességét.

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
-

Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott tanuló által készített alkotás.

A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési,
mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (pl.: tanulmányrajzok, tervvázlatok,
színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok…). A tanuló által benyújtott alkotás a feladatra adott
megoldás vagy megoldások.

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.
-

Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt, önállón készített tanulmány.

A tetszőlegesen választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített
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tanulmány témája lehet:
-

természetes forma,

-

mesterséges forma,

-

forma és mozgás,

-

forma, tér, szerkezet.

3. A vizsga értékelése
Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség,

-

gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,

-

képzőművészeti technikákban való jártasság,

-

kísérletező készség,

-

tervező, feladatmegoldó készség,

-

kreativitás,

-

manuális készség.

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS művészeti záróvizsga követelményei

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc
2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak megfelelő átíró,
kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a tanuló
művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról – a
képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudását.
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A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát,
képességét, tudását.

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott a tanuló által megoldott projektfeladat.
A projektfeladat megoldását bemutató portfólió szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex
képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának menetét
(időterv, folyamatterv), fázisait (pl.: tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma-,
kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek,
látvány- és arculattervek…), a feladatra adott választ vagy válaszokat.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány.
A tetszőlegesen választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készülő tanulmány témája lehet:
-

természetes formák,

-

mesterséges formák,

-

külső vagy belső tér,

-

térben álló figura,

-

portré.

3. A vizsga értékelése
Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

-

megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség,

-

gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
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-

tervező, feladatmegoldó készség,

-

képzőművészeti technikákban való jártasság,

-

kísérletező készség,

-

kreativitás,

-

manuális készség,

-

művészeti ismeretek,

-

esztétikai érzékenység,

-

tárgyalkotó készség,

-

a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása.

A GRAFIKA TANSZAK vizsgakövetelményei
A GRAFIKA művészeti alapvizsga követelményei

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max. 90 perc
Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- grafikakészítés 130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, alkotó
képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított grafikatechnika lehetőségeiről megszerzett ismeretét. Az
alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását.
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A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

3. Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka, – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a
tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai alkotás, amely lehet:
-

meghívó,

-

bélyeg,

-

versillusztráció,

-

természeti forma tanulmánya és átírása.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak leadnia a
vizsgát szervező intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített grafikai alkotás
A vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz, vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített
grafikai alkotás, amely lehet:

-

exlibris,

-

embléma,

-

piktogram,

-

illusztráció.

-

különböző felületek, faktúrák alapján mintatervezés.

3. A vizsga értékelése

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

rajzi, tervezői készség,

-

tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejező készség,
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-

alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,

-

egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret,

-

színelméleti alapismeretek,

-

a kész munka összhatása.

A GRAFIKA művészeti záróvizsga követelményei

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max. 120 perc
Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- grafikakészítés 180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét l. előbb.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
3.
Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, a
tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó, képességét, a grafika anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
grafikai technikákban elért jártasságát, tudását.
2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai alkotás.
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A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással– színes rajzi tervezési munka alapján megvalósított
grafikai alkotás, amely lehet:
-

stílustanulmány,

-

lemezborító készítése,

-

egyedi könyv kivitelezése,

-

naptár.

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak leadnia a
vizsgát szervező intézménynek.

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített grafikai alkotás.
A vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg együttes kompozíciójára és szabadon választott
technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely lehet:
-

plakát,

-

könyvborító,

-

vers- vagy prózaillusztráció.

2.2 A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
-

a grafika anyagai, eszközei,

-

grafikatechnikák és technológiák,

-

a grafika műfaji sajátosságai,

-

a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,

-

a grafikaművészet stíluskorszakai,

-

a magyar grafika jeles képviselői,

-

egészség-és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése
3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
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-

tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,

-

rajzi, tervező és kivitelező készség,

-

a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, vegyes
technikák) szintje,

-

eredetiség, egyediség,

-

a kész munka összhatása.

3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

-

a megfogalmazás szabatossága, pontossága,

-

kommunikációs készség.

FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FESTÉSZET művészeti alapvizsga követelményei
1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:

Rajz-festés-mintázás* max. 90 perc
Festészet műhelygyakorlat max.180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- képtárgykészítés 130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét l. fentebb.
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a festőművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről, a képépítés szabályairól, a színtani ismeretekről megszerzett ismeretét. Az alkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását.
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A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás.
A benyújtott vizsgamunka, – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a
tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti alkotás, amely lehet:
-

csendéletszerű tanulmány,

-

külső tér egy részletének feldolgozása,

-

irodalmi mű illusztrációja,

-

érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat,

-

díszletterv.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a
művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített festészeti alkotás.
A festészet vizsgatárgy gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján
létrehozott, szabadon választott technikával elkészített színes kompozíció, amely lehet:

-

különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása,

-

a belső tér egy részletének ábrázolása,

-

portré vagy önarckép,

-

zenei hangulat kifejezése,

-

stílustanulmány.

3. A vizsga értékelése
A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:

-

rajzi, tervezői képesség,

-

képépítés, kompozíció,

-

kifejezőerő, hangulati hatás,
377

Har
Harmónia Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-

tartalomhoz illő technika megválasztása,

-

a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje,

-

anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,

-

a kész munka összhatása.

A FESTÉSZET művészeti záróvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max. 120 perc
Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- képtárgyalkotás 180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét l. fentebb.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, gondolati
tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
festészeti technikákban elért jártasságát, tudását.
2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

378

Har
Harmónia Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti alkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján megvalósított
nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, amely lehet:
•

csendélet,

•

portré,

•

lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba),

•

jelmezterv,

•

reklámtéma feldolgozása.

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak leadnia a
vizsgát szervező intézménynek.

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített festészeti alkotás.
A vizsgamunka színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített
festészeti alkotás, amely lehet:
-

természetes és mesterséges formák,

-

enteriőrbe elhelyezett figura,

-

saját fotó feldolgozása,

-

illusztráció,

-

elbeszélő képsorozat saját témára.

2.2 A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
-

a festészet anyagai, technikai eszközei,

-

festészet nyelvi kifejező eszközei, (azok jel-és jelentésrendszere), műfajai

-

festészeti technikák és technológiák,

-

a festészet műfaji sajátosságai,

-

a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai,

-

a festőművészet stíluskorszakai,
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-

a magyar festészet jeles képviselői,

-

egészség-és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése
3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség,

-

a tervező és kivitelező képesség,

-

színtani ismeretekben való jártasság,

-

a kompozíció törvényeinek ismerete,

-

a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje,

-

eredetiség, egyediség,

-

a kész munka összhatása.

3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

-

a megfogalmazás szabatossága, pontossága,

-

kommunikációs készség.

A KÉZMŰVES műhelygyakorlat vizsgakövetelményei

A KÉZMŰVES művészeti alapvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max. 90 perc
Kézműves műhelygyakorlat max.180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
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- tárgykészítés 150 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét l. fentebb.
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett jártasságát, szakmai tudását.

A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves eljárással készített tárgy
vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján
szabadon választott technikával (természetes alapanyagokból készített, formázással, festéssel, fonással,
fűzéssel, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással…) alakított és díszített kézműves alkotás
lehet:
•

gyermekjáték,

•

népi hangszer,

•

hagyománytárgy,

•

használati tárgy,

•

ajándéktárgy.

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 kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló által
készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból, szabadon választott kézműves technikával
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létrehozott alkotás (gyermekjáték, maszk…).

3. A vizsga értékelése
A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
•

tárgytervező képesség,

•

formaalkotó és díszítményképző készség,

•

anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,

•

kézműves alapismeret,

•

a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása,

•

a vizsgamunka összhatása.

A Kézműves művészeti záróvizsga követelményei
1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max. 120 perc
Kézműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét l. fentebb.
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Kézműves műhelygyakorlat max. 10 perc

2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, tartalomnak
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megfelelő formatervező, környezetalakító készségét. A kézművességhez tartozó anyagok
tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről, a kézművesség munkafolyamatairól, a díszítési módszerek
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet kézműves
emlékeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
kézművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.

2.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kézműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján (vázlat-,
szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon választott díszítési és összeállítási technikával
(ásványi, növényi vagy állati eredetű anyagokból készült, formázással, fonással, szövéssel, nemezeléssel,
domborítással, varrással, faragással, batikolással…) létrehozott vizsgamunka lehet:
-

népi gyermekjáték,

-

népi hangszer,

-

hagyománytárgy,

-

használati tárgy (lakástextil, öltözetkiegészítő…),

-

ajándéktárgy.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által készített
terv alapján, hagyományos kézműves anyagokból, tetszőleges kézműves technikával megoldott alkotás
(öltözetkiegészítő, ékszer…).
2.2 A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
-

a kézművesség anyagai,

-

kézműves technikák, technológiák,
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-

kézműves díszítési módok,

-

tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon,

-

a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,

-

a kézművesség tárgytípusai,

-

a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,

-

a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,

-

a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése
3.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,

-

manuális és konstruáló készség,

-

díszítő, stilizáló készség,

-

a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,

-

a terv egyedisége, kreativitása,

-

az anyag- és eszközhasználat szintje,

-

a kézműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeillesztés, díszítés…) szintje,

-

a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,

-

a vizsgatárgy összhatása, a funkció – forma - díszítmény összhangja.

3.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

-

a megfogalmazás szabatossága, pontossága,

-

kommunikációs készség.

Táncművészeti tanszakok
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A TÁRSASTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Társastánc 20-25 perc
2. A vizsga tartalma:
A gyakorlati vizsga tartalma:

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból áll, melyet a
tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, technikailag emelkedő
nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben.
– Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed Impetus, Reverse
Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double Reverse Spin, Progressíve Chassé to
Right motívumok alkalmazásával.)
– Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in Line, Progressive
Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left Foot, and Right Foot, Back Corte
motívumok alkalmazásával.)
– Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn motívumokkal.)
– Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus and Feather Finish,
Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok alkalmazá-sával.)
– Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé, Forward Lock, Natural
Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural Turn with Hesitation, Double Reverse Spin,
Chassé Reverse Turn, Natural Turn and Back Lock, Running Finish
motívumok alkalmazásával.)
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– Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP /New York/, Three
Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks, Natural Top, Natural Opening Out
Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.)
– Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba Walks, Side Samba
Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements motívumok al-kalmazásával.)
– Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top, Spiral, Rope
Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out Movement, Close Hip Twist
motívumok alkalmazásával.)
– Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, Separation, Sixteen,
Huit motívumok alkalmazásával.)
– Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of Place Left to
Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin, Link, Whip, Fallaway Throwaway
motívumok alkalmazásával.)
3. A vizsga értékelése
A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése,
a zene és a tánc összhangjának betartása,
technikai biztonság,
a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
társastánc 25-30 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
tánctörténet 10 perc
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2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból,
koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az alaplépések variációinak
bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2
percben.
– Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open Telemark, Wing,
Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural Spin, Open Impetus and Cross
Hesitation motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
– Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link, Four Step, Brush
Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Oversway, The Chase motívumok és az
alapmotívumok alkalmazásával.)
– Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse Turn
motívumokkal.)
– Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn to Outside Swivel
and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
– Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four Quick Run, Running
Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
– Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out from Reverse
Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader motívumok és az alapmotívumok
alkalmazásával.)
– Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta Jaca, Plait,
Botafogos /Shadow, Contra/, Rolling off the Arm, Methods of Changing Feet, Natural Roll
motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
– Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip Twist, Sliding Doors,
Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
– Paso doble (Promenade, La Passe, Ecart/Fallaway Whisk/, Grand Circle, Syncopated Separation,
Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse Cape, Travelling Spins from PP, CPP, Changes
387

Har
Harmónia Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

of Feet –Syncopated Chasse, Left Foot Variation, Coup de Pique-, Fregolina-incorporating the Farol,
Twists motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
– Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks, Simple Spin, Flicks into
Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a táncból a kombinációt
nem kell bemutatni!)
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 profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának

-

jellemzői,

-

az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik.

3. A vizsga értékelése
A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia pontos kivitelezése,

-

a zene és tánc összhangjának betartása,

-

technikai biztonság,

-

a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
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-

térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.

A 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.

A MODERN TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

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,
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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 gyakorlati vizsga értékelésének 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.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Modern tánc-technika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan:
Graham – technika, vagy
Limón – technika, vagy
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kontakt – technika, vagy
modern jazz – technika 35 – 40 perc
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 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.
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
391

Har
Harmónia Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

oppozició kiemelése.
Diagonális – haladó gyakorlatok:
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.
A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
-

a köznapi és művészi mozgás,
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-

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.

3.A vizsga értékelése
Modern tánc-technika 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.
Kontakt-technikában.
gördülékeny, puha izomtónus,
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helyes földhasználat,
a partnerrel való felelős együttműködés.
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.

A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1.A vizsga részei
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret 10 perc
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Népi játék, néptánc 10 perc
2. A vizsga tartalma
A szóbeli vizsga tartalma:
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből áll. A
diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról.
Folklórismereti témakörök:
Népszokások, bevezetés
Jeles napok:
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Adventtől–vízkeresztig: Advent („Kisböjt”), Miklós és Luca nap, Karácsony, Betlehemezés, Regölés,
Aprószentek, Szilveszter – Újév, Vízkereszt
Vízkereszttől – Dömötör napig: Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Zöldfarsang, 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.
A gyakorlati vizsga tartalma:
A három táncdialektusból (1. nyugati vagy dunántúli, 2. középső vagy tiszai, 3. keleti vagy erdélyi
dialektus) választott, s a helyi pedagógiai programban szereplő táncrendekből kettő előadása
kiscsoportban (maximum 3 pár), illetve a szolisztikus 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 alapszinten.
3.A vizsga értékelése:
A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

az egyes jeles napok időpontjának ismerete,

-

a jeles napok magyarázó történetének ismerete,

-

tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól,

-

a szokáshoz fűződő népdalok, rítusénekek, szokásszövegek helyes tolmácsolása.

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
-

a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása,

-

technikai biztonság,

-

táncos párjával való együttműködés kialakítása,

-

zenével való összhang,

-

a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása.
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei:
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret 10 perc
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Néptánc 15 perc

2. A vizsga tartalma:
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 profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának jellemzői,

-

az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

A gyakorlati vizsga tartalma:
A három dialektusból választott, s a helyi pedagógiai programban szereplő 5 teljes táncrendből három
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előadása párban, illetve egyénenként.
Az egyiket a vizsgázók, a másik kettőt a vizsgáztatók választják.
A tanult eredeti anyagot párban, illetve egyénenként improvizálják.
Ismerniük kell még a tájegység táncrendjét, a benne található tánctípusok nevét, a kísérő zenekari
felállást, s a viseletet.
3. A vizsga értékelése
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.

-

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

-

a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása,

-

technikai biztonság,

-

táncos párjával való együttműködés kialakítása,

-

zenével való összhang,

-

a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása.
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