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HELYI TANTERV

I.
Bevezető

Az alapfokú művészeti iskola közoktatási feladatokat ellátó
művészetoktatási intézmény.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás
folyik, amely megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít,
felkészít a szakirányú továbbtanulásra.

Az intézménynek 12 évfolyama van, melynek keretei között az oktatás
előképző alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik.

Az iskolában működő művészeti ágak és tanszakok:
• táncművészeti ág (néptánc, kortárs-modern tánc tanszak)
• színművészet–bábművésze (színjáték tanszak)
• képző- és iparművészet (festészet tanszak)

Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a
hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő
képességfejlesztésen van. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és
kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és
képességfejlesztését, az ismeretgazdagítás, a személyiségformálás
eszközeként kezeli, a követelményeit a gyermek életkori fejlődés
jellemzőihez igazítja.

A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja
magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tánc-, a képző- és
iparművészeti, valamint a szín- és bábművészeti műveltség megalapozásához.
Ugyanakkor lehetőség nyílik a tananyagot rövidebb idő előtt elsajátító
osztályok számára, hogy a kiegészítő anyaggal is megismerkedjenek.
A néptánc tanszak tananyagában kiemelt szerepet játszanak a helyi
tánchagyományok.

A képességfejlesztésen kívül a kiemelkedő munkát végző osztályaink,
tanulóink számára biztosítani kívánjuk a fesztiválokon, versenyeken való
megmérettetését lehetőségét.
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A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott, Az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján készült.
A központi tantervet a nevelőtestület átdolgozta, meghatározta a kötelező
tantárgyakat, súlypontozta a tananyagtartalmakat, meghatározta az
órakereteket, az egyes évfolyamok követelményeit, a magasabb évfolyamba
lépés feltételeit.
A táncművészeti tanszakokon a tanterv konkrét témákat, gyakorlatokat,
motívumokat határoz meg, míg a színjáték és a festészet tanszakon
témaköröket, illetve feladatokat határoztunk meg.

Az iskolánkban dolgozó pedagógusok és óraadó tanárok a tananyagot a Helyi
Tanterv alapján egyénileg elkészített tanmenetben dolgozzák föl a
nevelőtestület döntése alapján havi lebontásban.

A tananyag tartalom kibővült a néptánc tanszakon a helyi és környékbeli
tánchagyományokkal, elsőbbséget élvezve a központi tanterv által
meghatározott tananyagokkal szemben.

A színjáték tanszak tantervének sajátossága a különböző művészeti ágak
együttműködéséből adódik, amely elsősorban a táncszínházi stílus
ismeretinek tantervi beépülésével valósul meg.

A festészet tanszak tananyagának összeállításakor szintén építettünk a helyi
hagyományokra, kiemelten foglalkozunk a környezetünkhöz köthető jeles
magyar képzőművészek munkásságával, mint például Benczúr Gyula, Pál
Gyula (Nyíregyháza), Holló László (Tiszadada), Réti Mátyás (Tiszadob), a
ma élő André Szabo (Tiszavasvári), valamint élő népművészek
munkásságával.
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II.
Az intézménybe lépés feltételei:

• jelentkezés az iskolába / jelentkezési lap/
• felvételi elbeszélgetés és készségszint mérés
• szülői nyilatkozat
• beiratkozás

2.1. Felvételi elbeszélgetés és készségszint mérés:

Az iskolába tanévkezdéskor a 6. életévüket betöltött tanulók jelentkezhetnek.
Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a
tanuló csoportbesorolásáról.

A felvételi két részből áll: elbeszélgetés és készségszint felmérés. Ha a tanuló
az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel
kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az
iskola helyi tantervében az adott évfolyamra meghatározott követelmények
figyelembevételével, majd javaslatot készít az igazgatónak a tanuló évfolyam-
és csoportbesorolását illetően. A meghallgatás és a különbözeti vizsga
feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják össze.

A tanulók felvételéről az igazgató dönt. Ha a tanuló más alapfokú
művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába
bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba,
illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya
módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi
tantervében az adott évfolyamokra meghatározott követelmények alapján.

2.2. A tanulók osztályokba sorolásának elvei:

- életkori sajátosságok
- lakókörzeti meghatározottságok
- szakirányú előképzettség

Az egy osztályon belüli életkori különbség az oktatás hatékonysága, a
személyiség fejlesztés, a közösségfejlesztés miatt lehetőség szerint ne haladja
meg a három évet. Az ettől való eltérés az igazgató engedélyével a szülő
kérelmére történhet.
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2.3. Tanórán kívüli foglalkozások

• felzárkóztató foglalkozás / alkalmanként/
• tehetséggondozó óra / rendszeresen órarend szerint/
• hétvégi próba / alkalmanként/
• egyéni és csoportos tanulmányi versenyre való felkészítő foglalkozások

/ egy-egy feladatra szerveződve/
• felvételi előkészítő foglalkozás / egy időszakra vonatkozóan/
• színházlátogatás / alkalmanként/
• kirándulás / alkalmanként/
• tanulmányi kirándulás / alkalmanként/
• közösségi rendezvények / alkalmanként/
• nyári táborozás

A fenti foglalkozások egyrészt önkéntes jelentkezés alapján, másrészt a
főtárgy tanár javaslatára, a szülők tudtával és belegyezésével szerveződnek.
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III.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei
és formái
A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak
szakirányú feladatai, követelményei, az előírt tananyag” című rész
tartalmazza minden egyes tantárgyra vonatkozóan.

A beszámoltatás formái

A, Évközi beszámoltatás
 gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással,
 szóbeli felelet,
 írásbeli felelet

B, Év végi beszámoltatás (vizsga)
 nyilvános bemutató

• színpadi produkció (előadás és/vagy jelenet, jelenetek)
vagy

• csoportos gyakorlatsor
vagy

 bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok);
 gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák,

gyakorlatsor összeállítása, levezetése stb.);
 kiállításon való részvétel (festészet tanszakon)
 szóbeli vizsga (pl.: előadáselemzés);
 írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé).

3.1. Továbbhaladás az iskolában:

Félévenkénti tájékoztató értékelés után, a tanév végén a nevelőtestület dönt a
tanuló továbbhaladásáról.
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
A tanuló kiemelkedő előrehaladása esetén a főtárgy tanár javaslata alapján a
tanuló és a szülő egyetértésével az igazgató dönt a rendkívüli
továbbhaladásról.
Ezen esetben a tanuló több évfolyam anyagából osztályozó vizsgát tehet,
amely vizsgabizottság előtt zajlik.
A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti
alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig
művészeti záróvizsgát tehet.
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Akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú
művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán, a továbbképző
évfolyamokra művészeti alapvizsga letétele után léphetnek.
Az alapfokú művészetoktatásba a 2004/2005-ös tanévet megelőzően
beiratkozottak akkor kezdhetik meg tanulmányaikat az alapfokú
művészetoktatási intézmény továbbképző évfolyamán, ha legalább két
alapfokú évfolyamot sikeresen elvégeztek.

3.2. A magasabb évfolyamba lépés feltételei

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt
tanulmányi követelményeknek eleget tett. Ha a tanév végén a tanuló elégtelen
osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások
rendszeres látogatása, mert a képzés elsősorban gyakorlati foglalkozásokra
épül, amelyet tanári irányítás nélkül nem lehet elsajátítani.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a
tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha
a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

3.3. Művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga

A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai
a) Az év végi beszámoltatás (vizsga)

 az előképző évfolyamain nem kötelező,
 az 1–10. alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanult valamennyi

tantárgyból kötelező:
• gyakorlati tantárgyakból a nyilvános bemutató kötelező,
• 9. és 10. évfolyamon a főtárgy követelményei alapján kötelező

előadás bemutatása,
• a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált

beszámoltatásra: több tantárgyból összevontan számolnak be a
tanulók a tanév anyagából (pl. a színpadi előadást úgy kell
összeállítani, hogy abból mérhető legyen a színjáték, a
mozgásgyakorlatok, illetve a beszédgyakorlatok tantárgy adott évre
előírt követelményeinek teljesítése is).

b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (havonta 1 alkalom).
c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően
tehető.
d) Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően
tehető.
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IV.

A tanulók teljesítménye értékelésének, minősítésének formái

Az értékelés szempontjai:

• sokszínű, serkentő, ösztönző hatású,
• folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő
• tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú
• következetes, szakszerű és felelősségteljes,
• céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek

4.1. Az értékelés típusai:
• Helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelés, amellyel a tanulók

tudása közötti különbségeket és azok okait tárhatjuk fel.
• Formáló-segítő (formatív) értékeléssel az alkalmazott tanári

módszerek, tanulói tevékenységeik eredményességét vizsgáljuk.
• Az összegző, minősítő (szummatív) értékelést összetettebb,

önállóbb tanulási folyamat végén alkalmazzunk.

A tanuló tudásszint elemzéskor szem előtt kell tartanunk, hogy a
követelményekhez viszonyítás szempontjából a szakirodalom két fő típust
ismer: a kritériumra és normára irányuló értékelést.
Kritériumra való értékellésnél a tantervi követelményekből indulunk ki, s a
formatív értékeléskor alkalmazzuk.
A normára való értékelésnél előzetesen kipróbált, kialakított, adott
tanulócsoportok (populációk) átlagára bemért adatokkal vetjük össze az
eredményeket. Így megállapíthatók, hogy hol helyezhetők el az iskola
teljesítményei a standardokhoz képest. A módszert főként a szummatív
értékeléskor alkalmazzuk

4.2. A tanulói teljesítmény értékelése

A pedagógus szóban és írásban is értékeli a tanuló munkáját. Az előképző
első és második évfolyamán az értékelés szöveges, az alábbiak szerint:

• nem felelt meg- /aki nem tudta elsajátítani a tananyagot/
• megfelelt- / aki nagy részben elsajátította a tananyagot, a hiányosságai

rövid időn belül pótolhatók/
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• jól megfelelt- / aki a tananyagot magabiztosan tudja, de időnként tanári
segítségre szorul/

• kiválóan megfelelt- / aki tanári segítség nélkül magabiztos tudással
rendelkezik/

A tanítási naplóba sem kerülhet be érdemjegy, hanem a következő
rövidítéseket kell alkalmazni.

N nem felelt meg
M megfelelt
J jól megfelelt
K kiválóan megfelelt

A szorgalom értékelésnél a következő rövidítéseket alkalmazzuk:

P példás
J jó
V változó
H hanyag

A pedagógus a tanuló teljesítményét az alapfok és a továbbképző évfolyamain
a tanítási év közben érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén
osztályzattal minősíti. Az Alapfok 1-6-ig és a Továbbképző 7-10-ig
évfolyamán az érdemjegyek és osztályzatok a következők:

• Jeles (5): aki ismeri, érti, tudja, reprodukálni képes a tananyagot,
pontosan szabatosan fogalmaz, a megszerzett ismereteit képes
alkalmazni, önállóan tanári segítség nélkül, szabadon ad elő.

• Jó (4): aki kevés jelentéktelen hibával dolgozik, apró bizonytalanságok
jellemzik, kisebb előadási hibákat vét, de törekszik a hiányosság
leküzdésére. Előadásában, munkájában kevés tanári segítséget igényel.

• Közepes (3): aki pontatlan, több hibával dolgozik, többszörösen szorul
nevelői segítségre, ismeretei felszínesek, kevésbé tud önállóan
dolgozni.

• Elégséges (2): aki nagy hibaszázalékkal dolgozik, csak a tananyagi
minimumot teljesíti, képtelen az önálló feladatmegoldásra.

• Elégtelen (1): aki a tananyagot minimálisan sem sajátítja el, tanári
irányítással sem képes a tananyag reprodukálására
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Fontosnak tartjuk a tanulói tudásszint rendszeres mérését, ezért a tanulók
teljesítményét havonta kell érdemjegyekkel is értékelni. (Kivétel az SZMSZ
szerint) A tanulók félévkor az osztályban tanító szaktanárok jelenlétében
félévi vizsgát, év végén az osztályban tanító szaktanárokból és külső
szaktanárokból álló bizottság előtt vizsgát tesznek. A vizsga anyagát a
szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan és egyénileg történik. A
minősítésre a szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. Az
előképző évfolyamain nem kell vizsgát szervezni.

4.3. Az értékelés egyéb módja:

A havi érdemjegyeknek és a félévi vizsga eredményeinek átlaga adja a félévi
osztályzatot. A félévi osztályzat, a második félévi havi érdemjegyek, valamint
az év végi vizsga eredményeinek átlaga adja a bizonyítványba bekerülő év
végi osztályzatot.
Ezzel az értékelési rendszerrel célunk, hogy a tanulók egész éves munkáját
értékeljük, ugyanakkor szem előtt tarjuk, hogy az év végi osztályzat
kialakításában ne legyen döntő a vizsgához kötődő esetlegesen negatív
pszichikai állapot.
Az év végi vizsga a főtárgyakra és a kötelező tárgyakra vonatkozik.
Az elméleti tantárgyakból félévkor szóban, év végén szóban, vagy írásban,
felmérés, vagy teszt formájában adnak számot tudásukról a tanulók.
A festészet tanszakon a vizsga tárgya a tanuló által benyújtott vizsgamunka.
Az év végi vizsga jegyeit az iskola által szerkesztett vizsgalapon kell

feltüntetni, amelyet a három fős vizsgabizottság aláírással hitelesít.

4.5. A szorgalom értékelésének, minősítésének formái:

Példás:

Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle
telhető legjobb eredményre törekszik;

• Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan
munkavégzésre;

• Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és
megbízhatóan végzi el;

• Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan,
mindig készül, figyel, érdeklődő;
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• Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is
produkál, ismeretanyaga a tananyagon kívülire is kiterjed.

Jó:

• a tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, az órákra képességeihez
mérten lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, de
többre nem törekszik;

• Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját,
önmagát;

• Általában felkészül, de különösen érdeklődést nem mutat, az órai
aktivitása, a munkához való viszonya jó;

• Érdeklődése megmarad az iskolai tanagyag keretein belül.

Változó:

• Annak a tanulónak a szorgalma, aki munkája ingadozó, hanyag és jó
munkák váltogatják egymást;

• Önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenőrzi önmagát;
• Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt;
• Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire.

Hanyag:

• a tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a
munkáját nem végzi el;

• képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset
tesz tanulmányi előrehaladása érdekében, munkavégzése
megbízhatatlan, pontatlan;

• gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz;
• érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi.

4.6. A szorgalom értékelése:

A tanulók szorgalmának félévi és év végi értékeléséhez a nevelőtestület
felé a főtárgy tanár tesz javaslatot a nevelőtestületi osztályozó
értekezleteken.

• A főtárgy tanár a javaslattétel előtt kikéri az osztályközösség és az
osztályban tanító tanárok véleményét.
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A tanulók szorgalmának és értékelését (érdemjegyét) a nevelőtestület
hagyja jóvá. Vitás esetekben a nevelőtestület szótöbbséggel határoz. A
jutalmazó és fegyelmező intézkedésekről a szülőt értesíteni kell.

V.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

5.1. 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.
Vizsgára jelentkezni az alapfok 6. évfolyam II. félév kezdetén lehet
legkésőbb február 15-ig.

5.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai
meghatározásának módja

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait -
valamennyi vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a
vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető
és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke
hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek,
átdolgoztathatja.

5.3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a
művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként, illetve
párban - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet
elérte.
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Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán
tánctörténet tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal,
akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható.
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.
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik
tanszakán vers- és prózamondás, kreatív zenei gyakorlat vagy
beszédtechnika tantárgyakból megszerzett művészeti záróvizsga-
bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés
adható.

5.4. Előrehozott vizsga

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga
is szervezhető.

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra
előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói
jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt,
egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve
záróvizsga.

Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga
szervezhető.

Színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok
tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető.

5.5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán
vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni.

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 osztályzat a döntő.

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy
záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti
alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
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Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, 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.

Egyéb helyi szabályok:

 A vizsgára jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével érvényes, amelyet
a tanuló a főtárgy tanártól igényelhet.

 A vizsgára jelentkezés határideje: tárgy év február 15.
 A témaköröket, tételeket a vizsgára jelentkezés napján át kell adni a

tanulóknak.
 A vizsga más művészeti iskolával közösen is szervezhető.
 A vizsga időpontjáról és helyszínéről, a vizsga menetéről a tanulókat és

a szülőket tájékoztatni kell.
 A tanuló értékelése, minősítése az iskola által kiadott értékelési lapon

történik.
 A kérdező tanár a főtárgytanár
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5.6. A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben néptánc
tanszakon a művészeti alap-és záróvizsga követelményeit a
27/1998.(VI.10) MKM rendelet alapján a nevelőtestület a következőkben
határozta meg:

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei: írásbeli és gyakorlati részből áll
Írásbeli vizsga folklórismeret tantárgyból
A vizsga időtartama: 30 perc

Az írásbeli vizsgán a kötelező elméleti tantárgy anyagából/ folklórismeret/
tesztet töltenek ki a tanulók.

Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

A teszteket az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és
pontozzák.
Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.

Az írásbeli vizsga tartalma:

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított
folklórismereti témakörökből áll. A tesztet úgy kell összeállítani, hogy az
feleletválasztós és kifejtős kérdéseket tartalmazzon.

Az írásbeli vizsga témakörei:

 Jeles napok
 Munkavégző ünnepek
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 Az emberélet fordulói

Tételek:

1. Mi az advent? Mit tudsz Szent Miklós napjáról?

2. Ismertesd a karácsonyi ünnepekhez fűződő szokásokat!

3. Mit tudsz a farsangról?

4. Mi a nagyböjt? Ismertesd a nagyhét és a virágvasárnap főbb
mozzanatait!

5. Jellemezd a húsvét vasárnap, húsvét hétfő és a fehérvasárnap
szokásait!

6. Mi a pünkösd? Ismertesd a pünkösdi király és királynéválasztást!

7. Mit tudsz a munkavégző ünnepekről? Ismertesd az aratást, a
szüretet és az ezeket záró bálokat!

8. Milyen születéshez kapcsolódó szokásokat ismersz? Ismertesd
röviden a gyermekkort!

9. Mit tudsz a lakodalomról? Sorold fel főbb mozzanatait, szereplőit!

10.Ismertesd a halálhoz kapcsolódó hiedelmeket és a temetés
menetét!

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:

Népi játék, néptánc

A gyakorlati vizsga menete:
 Koreográfia: csoportos bemutatása
Időtartam: 5-10 perc

 Improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár)
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Időtartam: 2-4 perc

Megjelenés: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő

A gyakorlati vizsga tartalma:
Koreográfia:
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia
részlet, vagy folyamat) csoportos bemutatása.
Improvizáció:
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő
tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása
kis csoportban (maximum 3 pár), illetve egyénenként, párban
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják, ügyelve arra,
hogy a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból.

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.

Az osztályzatra a főtárgy tanár tesz javaslatot, a bizottság megtárgyalja, és az
elnök hagyja jóvá.

A gyakorlati vizsga témakörei:

Koreográfia: a szaktanár a jelentkezés elfogadásakor megjelöli a két tanult
koreográfiát, amelynek bemutatására felkészíti a vizsgára jelentkezett
tanulókat.

Improvizáció témakörei:

a) nyugati, vagy dunántúli táncdialektus táncai:
 dél-dunántúli, vagy sárközi ugrós
 rábaközi dus

b). középső, vagy tiszai dialektus táncai
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 szatmári vagy nyírségi lassú és friss csárdás
 magyar verbunk, vagy nyírségi oláhos
 bodrogközi lassú és friss csárdás
 délalföldi ugrós
 keleti, vagy nyugati palóc lassú és friss csárdás
 sarkantyús, vagy palóc verbunk

c). keleti, vagy erdélyi dialektus táncai
 széki négyes és csárdás

Értékelés, osztályozás a folklórismeret tantárgy írásbeli vizsgáján:

Jeles (5)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 85 %-100% közötti
Jó (4)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 66%-84% közötti
Közepes (3)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 41 %-65% közötti
Elégséges (2)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 26 %-40 % közötti
Elégtelen (1)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 0 %-25 % közötti

Értékelés, osztályozás a népi-játék néptánc tantárgy gyakorlati
vizsgáján:

Jeles (5):
Az a tanuló, aki a bemutatott koreográfia folyamatait magabiztosan tudja, jól
tud alkalmazkodni a színpadi térhez, a partneréhez és a koreográfiában
résztvevő társaihoz.
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagból
tanári segítség nélkül képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a
zene és a tánc összhangja, mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb
stílusjegyeit.

Jó (4):
Az a tanuló, aki a koreográfia eltáncolása közben kisebb hibákat vét.
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagból
kevés tanári segítséggel képes improvizálni, az improvizálás során
megvalósul a zene és a tánc összhangja, mozgása tudatos, tartalmazza a tánc
legfontosabb stílusjegyeit.

Közepes (3)
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Az a tanuló, aki a koreográfi eltáncolása során több hibát vét.
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagot
felszínesen ismeri, többszöri tanári segítségre szorul, de törekszik a
korrigálásra. A zene és a tánc összhangja nem valósul meg folyamatosan,
tánca stílusbeli hibát tartalmaz.
Elégséges (2)
Az a tanuló, aki a koreográfia eltáncolás során sorozatosan hibákat vét.
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyag
ismerete minimális, csak tanári segítséggel képes improvizálni, tánca sokszor
nem igazodik a zene ritmusához, ezt csak tanári segítséggel képes javítani,
tánca több stílusbeli hibát tartalmaz.

Elégtelen (1)
Az a tanuló, aki a koreográfiát, valamint a szabadon választott és a
vizsgabizottság által megjelölt tánc anyagát nem sajátította el, még tanári
segítséggel sem képes az improvizációra, tánca bizonytalan, nem illeszkedik a
zenéhez.

Eredményes a művészeti alapvizsga, ha a tanuló a folklórismeret és a
népijáték-néptánc tantárgyak vizsgakövetelményeit teljesítette. A művészeti
alapvizsga minősítését a két vizsgatantárgy számtani közepe adja.
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés
meghatározásakor a gyakorlati tárgy osztályzatát kell figyelembe venni.
Ha a tanuló minden tantárgyra jeles osztályzatot kapott és ezek valamelyike,
vagy mindkettő a vizsgabizottság dicséretével kiegészül, akkor a tanuló
oklevélben részesül.
A dicséretet a főtárgy tanár javasolhatja, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
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5.6.1. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A, A vizsga részei:
A vizsga írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

1. írásbeli vizsga tánctörténet tantárgyból
A vizsga időtartama: 30 perc

Az írásbeli vizsgán a kötelező elméleti tantárgy a tánctörténet anyagából
tesztet töltenek ki a tanulók.

Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

A teszteket az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és
pontozzák.
Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.

Az írásbeli vizsga tartalma:

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított
tánctörténeti témakörökből áll. A tesztet úgy kell összeállítani, hogy az
feleletválasztós és kifejtős kérdéseket tartalmazzon.

Az írásbeli vizsga témakörei:

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)
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 romantikus balettek,
 klasszikus balettek,
 modern tánc,
 folklórizmus,
 jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának,

koreográfusok munkásságának jellemzői,
 az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

B, A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Néptánc

A gyakorlati vizsga menete:

 Improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár)
Időtartam: 8-10 perc

 Az improvizált táncokhoz kapcsolódó ismeretek számonkérése: szóban
Időtartam: 1-2 perc
Megjelenés: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő

A gyakorlati vizsga tartalma

Improvizáció:
A helyi tantervben maghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít
össze tételsort. A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a
vizsgázó a nemének megfelelő szerepben improvizál.
Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott
táncrendet.
A táncokhoz kapcsolódó ismeretek számonkérése:
A tanulóknak a tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell a tánctípusok
nevét, a kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket.

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

 a táncrend ismerete, stílusos bemutatása,
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 a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során
 a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása
 a táncos mozgás és a zene illeszkedése
 a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek.

Az osztályzatra a főtárgy tanár tesz javaslatot, a bizottság megtárgyalja, és az
elnök hagyja jóvá.

A gyakorlati vizsga témakörei:

Improvizáció témakörei:

 dél-dunántúli, vagy sárközi táncrend
 rábaközi táncrend
 szatmári táncrend
 nyírségi táncrend
 bodrogközi, vagy felvidéki táncrend
 nyugati, vagy keleti palóc táncrend
 széki táncrend
 mezőségi táncrend
 kalotaszegi táncrend

A témakörök közül a főtárgy tanár négy táncrendet jelöl meg tételként.

A táncokhoz kapcsolódó elméleti kérdések témakörei:

 Régi stílusú táncok jellemzői
 Új stílusú táncok jellemzői
 Tánctípusok jellemzői
 Táncdialektusok jellemzői
 Jellegzetes viseletek
 Jellegzetes zenekari felállások

C, Tánctörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

 a táncművészi 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.
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Értékelés osztályozás a tánctörténet tantárgy írásbeli vizsgáján:

Jeles (5)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 85 %-100% közötti
Jó (4)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 66%-84% közötti
Közepes (3)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 41 %-65% közötti
Elégséges (2)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 26 %-40 % közötti
Elégtelen (1)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 0 %-25 % közötti

D, Értékelés, osztályozás a néptánc tantárgy gyakorlati vizsgáján:

Jeles (5):
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt
táncrend táncaiból tanári segítség nélkül képes improvizálni, az improvizálás
során megvalósul a zene és a tánc összhangja, mozgása tudatos, tartalmazza a
tánc legfontosabb stílusjegyeit.

A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tud válaszolni.

Jó (4):
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt
táncrend táncaiból kevés tanári segítséggel képes improvizálni, az
improvizálás során megvalósul a zene és a tánc összhangja, mozgása tudatos,
tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit.
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tud válaszolni.

Közepes (3)
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt
táncrend táncait felszínesen ismeri, többszöri tanári segítségre szorul, de
törekszik a korrigálásra. A zene és a tánc összhangja nem valósul meg
folyamatosan, tánca stílusbeli hibát is tartalmaz.
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tanári segítséggel tud
válaszolni.

Elégséges (2)
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt
táncrend táncait minimálisan ismeri, csak tanári segítséggel képes
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improvizálni, tánca sokszor nem igazodik a zene ritmusához, ezt csak tanári
segítséggel képes javítani, tánca több stílusbeli hibát tartalmaz.
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdés megválaszolásához
többszöri tanári segítség szükséges.

Elégtelen (1)
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt
táncrend táncait nem sajátította el, még tanári segítséggel sem képes az
improvizációra, tánca bizonytalan, nem illeszkedik a zenéhez.
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre nem tud válaszolni.

Eredményes a művészeti záróvizsga, ha a tanuló a tánctörténet és a néptánc
tantárgyak vizsgakövetelményeit teljesítette. A művészeti záróvizsga
minősítését a két vizsgatantárgy számtani közepe adja.
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés
meghatározásakor a gyakorlati tárgy osztályzatát kell figyelembe venni.
Ha a tanuló minden tantárgyra jeles osztályzatot kapott és ezek valamelyike,
vagy mindkettő a vizsgabizottság dicséretével kiegészül, akkor a tanuló
oklevélben részesül.
A dicséretet a főtárgy tanár javasolhatja, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
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A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a
moderntánc tanszakon a művészeti alap-és záróvizsga követelményeit a
27/1998.(VI.10) MKM rendelet alapján a nevelőtestület a következőkben
határozta meg:

5.7. A MODERN TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei:

A vizsga gyakorlati vizsgából áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Jazz-technika 35-40 perc

A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga tartalma:

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában,
önállóan mutatnak be.

Jazz-technika

Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával
 fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön

gyakorlatokban,
 mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban,
 törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból,
 alulról indított testhullámok - body roll,
 fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd

törzsdöntésben,
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 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.

A vizsga értékelése

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

 a bemutatott tananyag pontos ismerete,
 a gyakorlatok technikai biztonsága,
 a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása,
 a kontrakció és a release tudatos használata.

Minősítés a jazz-technika tantárgy gyakorlati vizsgáján:

Jeles (5)
Az a tanuló, aki a szaktanár által összeállított jazz technikai gyakorlatsorokat
egymást követően a zenével összhangban pontosan bemutatja.
Az előre betanult kombinációt, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagokat
hibátlanul, magabiztosan előadja, követve a zene dinamikáját. Mozgása
tudatos, a jazz-technika stílusjegyeit jól használja.

Jó (4)
Az a tanuló, aki a szaktanár által összeállított jazz technikai
gyakorlatsorokban kisebb hibákat vét, a kombinációkat tudja, de nem elég
magabiztos, előfordul, hogy követi a társait. Nem mindig valósul meg a zene
dinamikájának követése.
A jazz-technika stílusjegyeit jól használja.

Közepes (3)
Az a tanuló, aki a szaktanár által összeállított jazz technikai
gyakorlatsorokban többször hibázik.
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A kombinációt felszínesen tudja, többnyire a társait követi. A mozgás és a
zene illeszkedése nem mindig pontos. A jazz-technika stílusjegyeinek
sajátosságait felszínesen ismeri.

Elégséges (2)
Az a tanuló, aki a szaktanár által összeállított jazz technikai
gyakorlatsorokban sorozatosan hibázik, a kombinációkat tanári segítséggel
képes bemutatni.
A zene és a tánc többnyire nincs összhangban, a jazz-technika stílusjegyeit
rosszul alkalmazza.

Elégtelen (1)
Az a tanuló, aki a szaktanár által összeállított jazz technikai gyakorlatsorokat,
valamint a kombinációt nem sajátította el, még segítséggel sem képes a
gyakorlatok megvalósítására, nem ismeri a jazz-technika stílusjegyeit, nem
tudja megvalósítani a zene és a tánc összhangját.
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5.7.1. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A, A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:

Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan:
 Graham-technika, vagy
 Modern jazz-technika

Időtartam: 35-40 perc

B, 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, táncosok, koreográfusok jellemzői,
 az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.
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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.

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.

A tanuló a jelentkezési lapon megjelöli a választott moderntánc technikát,
amelyből vizsgázni kíván.
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C, A vizsga értékelése

Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a táncművészi 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.

Értékelés osztályozás a tánctörténet tantárgy írásbeli vizsgáján:

Jeles (5)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 85 %-100% közötti
Jó (4)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 66%-84% közötti
Közepes (3)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 41 %-65% közötti
Elégséges (2)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 26 %-40 % közötti
Elégtelen (1)
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 0 %-25 % közötti

Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

 a tanult tananyag pontos bemutatása,
 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága.

Graham-technikában:
 a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága,
 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása.

Jazz-technikában:
 harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,
 a zene és a tánc összhangjának megteremtése.

Minősítés a Graham- technika záróvizsga gyakorlati vizsgáján:

Jeles (5)
Az a tanuló, aki a Graham- technikában elengedhetetlen tudatos
gerinchasználattal rendelkezik, a helyes légzés használatával tisztában van,
azokat magabiztosan használja.
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Pontos sorrendben bemutatja az előírt tréninget, úgy a talajon, mint a
diagonálban végzett haladó gyakorlatoknál.
Kiválóan használja a teret, tisztában van az irányokkal, mely nélkülözhetetlen
a gyakorlati soroknál.

Jó (4)
Az a tanuló, aki a Graham-technikában elengedhetetlen tudatos
gerinchasználattal rendelkezik, a helyes légzés használatával tisztában van,
azokat magabiztosan használja.
Az előírt tréning anyagában kisebb hibákat vét. Bizonytalan a talajon végzett,
illetve a diagonálban haladó gyakorlatok bemutatásakor.
.
Közepes (3)
Az a tanuló, aki nem következetes a Graham- technika stílusjegyeinek
gyakorlati alkalmazásában, testhasználata nem mindig tudatos.
Az előírt tréning anyagának bemutatásakor, pontatlan, többször hibázik,
leginkább a társait követi.

Elégséges (2)
Az a tanuló, aki csak tanári segítséggel képes végrehajtani a gyakorlatsorokat,
a Graham technika stílusjegyeit csak tanári segítséggel képes megvalósítani,
ezért mozgása, testhasználata nem tudatos. A zene és a tánc többnyire nincs
összhangban.

Elégtelen (1)
Az a tanuló, aki nem sajátította el a Graham- technika anyagát, nem ismeri
sajátosságait, stílusjegyeit, még tanári segítséggel sem képes az előírt
gyakorlatsorokat bemutatni.

Minősítés a modern-jazz- technika záróvizsga gyakorlati vizsgáján:

Jeles (5)

Az a tanuló, aki a tanult tananyagot pontosan bemutatja. Tudja a bázis, közép,
kis allegrók, a diagonál haladó gyakorlatokat. A gyakorlatsorokból álló
kombinációt hibátlanul bemutatja. A zene és a tánc összhangja megvalósul.
Ismeri és magabiztosan használj a modern-jazz-technika sajátosságait,
stílusjegyeit.

Jó (4)
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Az a tanuló, aki a tanult tananyagban kisebb hibákat vét, a sorrendet nem
tartja be, így zeneileg elcsúszik, de tanári segítség nélkül visszatalál,
segítséget nem kér.
Ismeri a kombinációt és a modern –jazz-technika stílusjegyeit jól alkalmazza.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki a tanult tananyag bemutatása során nagyobb hibát vét,
pontatlan, a zene és a tánc egysége nem mindig valósul meg.
A modern –jazz-technika stílusjegyeit nem tudja folyamatosan alkalmazni,
ismeretei hiányosak, tanári segítséget igényel.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki csak tanári segítséggel képes a gyakorlatsorokat és a
kombinációt bemutatni, a zene és a tánc illeszkedése esetleges, a modern-
jazz-technika stílusjegyeit kevésbé tudja alkalmazni.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki tanári segítséggel sem tudja a gyakorlatsorokat és a
kombinációt bemutatni, nem sajátította el a modern-jazz-technika tananyagát,
nem ismeri a tánc sajátosságait, stílusjegyeit.

Eredményes a művészeti záróvizsga, ha a tanuló a tánctörténet és a választott
moderntánc technika tantárgyak vizsgakövetelményeit teljesítette.
A művészeti záróvizsga minősítését a két vizsgatantárgy számtani közepe
adja.
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés
meghatározásakor a gyakorlati tárgy osztályzatát kell figyelembe venni. Ha a
tanuló minden tantárgyra jeles osztályzatot kapott és ezek valamelyike, vagy
mindkettő a vizsgabizottság dicséretével kiegészül, akkor a tanuló oklevélben
részesül.
A dicséretet a főtárgy tanár javasolhatja, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
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A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a festészet
tanszakon a művészeti alap-és záróvizsga követelményeit a
27/1998.(VI.10) MKM rendelet alapján a nevelőtestület a következőkben
határozta meg:

5.8. A FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga tantárgyai

rajz-festés-mintázás

Maximális időtartam: 90 perc

műhelygyakorlat

Maximális időtartam: 180 perc

- rajzi tervezési feladat 50 perc

- képtárgykészítés 130 perc

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS VIZSGA RÉSZEI

- a vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A vizsga tartalma:
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A gyakorlati vizsga tartalmát úgy kell meghatározni, hogy 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 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:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás

A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex
képzőművészeti (rajzi, festészeti, mintázási elemeket magába foglaló) feladat
megoldásának fázisait

(tanulmányrajzok, tervvázlatok, színterek, anyagkísérletek,
faktúratanulmányok)

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 leadni.

A rajz-festés-mintázás tantárgy művészeti alapvizsga első részének
témakörei:

az alapfok évei alatt érintett témakörökre támaszkodva, egy kiválasztott téma
önálló feldolgozása, a tervezés dokumentálása: csendélet, tájkép, enteriőr,
figurális kompozíció, illusztráció vagy portré

szabadon választott technika, eszköz és méret használat engedélyezet, az
esztétikum és az értékelhetőség határain belül

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány

A meghatározott témakör gondolati tartalmának kifejezésére alkalmas,
szabadon választott eszközökkel és eljárásokkal készített tanulmány,
amelynek témái lehetnek:

 természetes forma
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 mesterséges forma
 forma és mozgás
 forma tér szerkezet

A rajz-festés-mintázás tantárgy művészeti alapvizsga második részének
témakörei:

- színtanulmány készítése beállításról, kompozíciós vázlatgyakorlatok

- természetes és mesterséges formákból összeállított csendélet rajzos
megoldásai

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

Értékelés, osztályozás a rajz-festés-mintázás tantárgy gyakorlati
vizsgáján:

Jeles (5)
Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás kiváló
színvonalú, a tanult stílusoktól eltérő egyéni látásmódot mutat. Munkája jól
komponált és technikailag magas színvonalon megoldott.

Jó (4)
Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás jó színvonalon
megoldott, de egyéni stílusjegyeket nem mutat. Kompozíciója és technikája a
tanultaknak jól megfelel.
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Közepes (3)
Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. A megoldásaiban nem
súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel, egyéni stílusjegyeket nem mutat, illetve
kompozíciós hibát vét. A választott technikát alkalmazni tudja.

Elégséges (2)
Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, de értékelhető
készültségi fokú. A megoldásaiban súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel,
stílustalan, illetve kompozíciós hibát vét. A választott technikát bizonytalanul
alkalmazza.

Elégtelen (1)
Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, értékelhetetlen
készültségi fokú. Megoldásaiban nagyon súlyos szakmai hibák vannak.
Stílustalan, illetve rosszul komponált értékelhetetlen technikai megoldásai
vannak.

A FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT VIZSGA RÉSZEI

-a vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A vizsga tartalma:

A vizsgafeladatot úgy kell meghatározni, hogy a megoldásból mérhető legyen
a tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló
festőművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, színtani alapjairól megszerzett
ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti
technikákban elért jártasságát, tudását.

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás
vagy alkotássorozat.
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A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka
alapján létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének
alkalmazásával elkészített festészeti alkotás, amely lehet:

 belső tér egy részletének feldolgozása,
 külső tér egy részletének feldolgozása,
 irodalmi mű illusztrációja,
 emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz,
 érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat,
 figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával,
 díszletterv.

A téma megjelölése a főtárgy tanár feladata, amelyet a vizsgára való
jelentkezéskor közölni kell a tanulóval. Vagy szabadon választhat témát a
felsoroltak közül a tanuló, amelyet a főtárgy tanárral egyeztet . A
kiválasztott témát előre rögzíteni kell a vizsgalapon. Ettől eltérni-indokolt
esetben-, csak írásbeli kérelem beadásával lehet a vizsga kijelölt időpontja
előtt minimum 30 nappal. Később már nincs mód a változtatásra.
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 festészeti
alkotás.

A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom
kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján,
szabadon választott technikával létrehozott színes kompozíció, amely lehet:

 különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása,
 a belső tér egy részletének ábrázolása,
 portré vagy önarckép,
 képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű

személyes átírása, stílustanulmány.

A téma megjelölése a főtárgy tanár feladata, amelyet a vizsgára való
jelentkezéskor közölni kell a tanulóval. Erre önállóan készül fel. Vagy
szabadon választhat témát a felsoroltak közül a tanuló, amelyet a főtárgy
tanárral egyeztet. Ez nem lépheti túl az intézmény szakmai, erkölcsi és
anyagi lehetőségeit. Ezek nem teljesülése esetén a főtárgy tanár elutasíthatja
a növendék kérését.
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A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános
szempontjai:

 rajzi, tervezői képesség,
 képépítés, kompozíció,
 kifejezőerő, hangulati hatás,
 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.

Értékelés, osztályozás a műhelygyakorlat tantárgy gyakorlati vizsgáján:

Jeles (5)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás kiváló
színvonalú, a tanult stílusoktól eltérő egyéni látásmódot mutat. Munkája jól
komponált és technikailag magas színvonalon megoldott.

Jó (4)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás jó színvonalon
megoldott, de egyéni stílusjegyeket nem mutat. Kompozíciója és technikája a
tanultaknak jól megfelel.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. A megoldásaiban nem
súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel, egyéni stílusjegyeket nem mutat, illetve
kompozíciós hibát vét. A választott technikát alkalmazni tudja.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, de értékelhető
készültségi fokú. A megoldásaiban súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel,
stílustalan, illetve kompozíciós hibát vét. A választott technikát bizonytalanul
alkalmazza.

Elégtelen (1)
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Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, értékelhetetlen
készültségi fokú. Megoldásaiban nagyon súlyos szakmai hibák vannak.
Stílustalan, illetve rosszul komponált értékelhetetlen technikai megoldásai
vannak.

Az alapvizsga minősítése:

A művészeti alapvizsga minősítését a két vizsgatantárgy számtani közepe
adja.
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés
meghatározásakor a műhelygyakorlat tantárgy osztályzatát kell figyelembe
venni.

Ha a tanuló minden tantárgyra jeles osztályzatot kapott és ezek valamelyike,
vagy mindkettő a vizsgabizottság dicséretével kiegészül, akkor a tanuló
oklevélben részesül.
A dicséretet a főtárgy tanár javasolhatja, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
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5.8.1.A művészeti záróvizsga követelményei

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc

A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga feladatát az úgy kell meghatározni, 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. A tárgyalkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló képzőművészeti technikákban való
jártasságát, képességét, tudását, művészi igényességét.

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat.

A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény
által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási
elemeket magába foglaló) feladat megoldásának menetét (időterv,
folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok,
forma- kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok,
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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.

A rajz-festés-mintázás tantárgy művészeti záróvizsga első részének
témakörei:

 Az alak
 Figura a térben
 Átváltozások
 Változatok művészettörténeti alkotásokra
 A természetben
 A szerkezet és az illuzórikus tér

A téma megjelölése a főtárgy tanár feladata, amelyet a vizsgára való
jelentkezéskor közölni kell a tanulóval. Vagy szabadon választhat témát a
felsoroltak közül a tanuló, amelyet a főtárgy tanárral egyeztet. A
kiválasztott témát előre rögzíteni kell a vizsgalapon. Ettől eltérni-indokolt
esetben-, csak írásbeli kérelem beadásával lehet a vizsga kijelölt időpontja
előtt minimum 30 nappal. Később már nincs mód a változtatásra.

B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas,
szabadon választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült
tanulmány témája lehet:

 természetes formák,
 mesterséges formák,
 külső vagy belső tér,
 térben megjelenő figura,
 portré.

A téma megjelölése a főtárgy tanár feladata, amelyet a vizsgára való
jelentkezéskor közölni kell a tanulóval. Erre önállóan készül fel. Vagy
szabadon választhat témát a felsoroltak közül, amelyet a főtárgy tanárral
közösen egyeztet a tanuló. Ez nem lépheti túl az intézmény szakmai,
erkölcsi és anyagi lehetőségeit. Ezek nem teljesülése esetén a főtárgy tanár
elutasíthatja a növendék kérését.
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A vizsga értékelése

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai

 megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség,
 gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró,

kifejező készség,
 tervező, feladatmegoldó készség,
 képzőművészeti technikákban való jártasság,
 kísérletező készség,
 kreativitás,
 manuális készség,
 művészeti ismeretek,
 esztétikai érzékenység,
 tárgyalkotó készség,
 a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása.

Értékelés, osztályozás a rajz-festés-mintázás tantárgy gyakorlati vizsgáján:

Jeles (5)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás kiváló
színvonalú, a tanult stílusoktól eltérő egyéni látásmódot mutat. Munkája jól
komponált és technikailag magas színvonalon megoldott.

Jó (4)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás jó színvonalon
megoldott, de egyéni stílusjegyeket nem mutat. Kompozíciója és technikája a
tanultaknak jól megfelel.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. A megoldásaiban nem
súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel, egyéni stílusjegyeket nem mutat, illetve
kompozíciós hibát vét. A választott technikát alkalmazni tudja.

Elégséges (2)
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Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, de értékelhető
készültségi fokú. A megoldásaiban súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel,
stílustalan, illetve kompozíciós hibát vét. A választott technikát bizonytalanul
alkalmazza.

Elégtelen (1)
Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, értékelhetetlen
készültségi fokú. Megoldásaiban nagyon súlyos szakmai hibák vannak.
Stílustalan, illetve rosszul komponált értékelhetetlen technikai megoldásai
vannak.

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:

Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc
 rajzi, tervezési feladat 60 perc
 képtárgyalkotás 180 perc

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:

Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc

A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot úgy kell meghatározni, 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
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alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért
jártasságát, tudását, művészi igényességét.

A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész festészeti alkotás vagy alkotássorozat.

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 téma megjelölése a főtárgy tanár feladata, amelyet a vizsgára való
jelentkezéskor közölni kell a tanulóval. Vagy szabadon választhat témát a
felsoroltak közül a tanuló, amelyet a főtárgy tanárral egyeztet. A kiválasztott
témát előre rögzíteni kell a vizsgalapon. Ettől eltérni-indokolt esetben-, csak
írásbeli kérelem beadásával lehet a vizsga kijelölt időpontja előtt minimum
30 nappal. Később már nincs mód a változtatásra.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a
második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját
megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás.

A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom
kifejezésére alkalmas, színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű,
szabadon választott technikával elkészített festészeti alkotás, amely lehet:

 természetes vagy mesterséges forma,
 enteriőrbe elhelyezett figura,
 saját fotó feldolgozása,
 illusztráció,
 elbeszélő képsorozat saját témára.


A téma megjelölése a főtárgy tanár feladata, amelyet a vizsgára való
jelentkezéskor közölni kell a tanulóval. Erre önállóan készül fel. Vagy
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szabadon választhat témát a felsoroltak közül a tanuló, amelyet a főtárgy
tanárral egyeztet. Ez nem lépheti túl az intézmény szakmai, erkölcsi és
anyagi lehetőségeit. Ezek nem teljesülése esetén a főtárgy tanár elutasíthatja
a növendék kérését

A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

 a festészet anyagai, technikai eszközei,
 festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere),

műfajai,
 festészeti technikák és technológiák,
 a festészet műfaji sajátosságai,
 a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai,
 a festőművészet stíluskorszakai,
 a magyar festészet jeles képviselői,
 egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

A vizsga értékelése

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.

A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
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 kommunikációs készség.

Értékelés, osztályozás a műhelygyakorlat tantárgy gyakorlati vizsgáján:

Jeles (5)
Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás kiváló
színvonalú, a tanult stílusoktól eltérő egyéni látásmódot mutat. Munkája jól
komponált és technikailag magas színvonalon megoldott.
Jó (4)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. Az alkotás jó színvonalon
megoldott, de egyéni stílusjegyeket nem mutat. Kompozíciója és technikája a
tanultaknak jól megfelel.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben befejezi. A megoldásaiban nem
súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel, egyéni stílusjegyeket nem mutat, illetve
kompozíciós hibát vét. A választott technikát alkalmazni tudja.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, de értékelhető
készültségi fokú. A megoldásaiban súlyos szakmai hibák fedezhetőek fel,
stílustalan, illetve kompozíciós hibát vét. A választott technikát bizonytalanul
alkalmazza.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki az adott feladatot időben nem fejezi be, értékelhetetlen
készültségi fokú. Megoldásaiban nagyon súlyos szakmai hibák vannak.
Stílustalan, illetve rosszul komponált értékelhetetlen technikai megoldásai
vannak.

A záróvizsga minősítése:

A művészeti záróvizsga minősítését a két vizsgatantárgy számtani közepe
adja.
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés
meghatározásakor a műhelygyakorlat tantárgy osztályzatát kell figyelembe
venni.
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Ha a tanuló minden tantárgyra jeles osztályzatot kapott és ezek valamelyike,
vagy mindkettő a vizsgabizottság dicséretével kiegészül, akkor a tanuló
oklevélben részesül.
A dicséretet a főtárgy tanár javasolhatja, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a színjáték
tanszakon a művészeti alap-és záróvizsga követelményeit a
27/1998.(VI.10) MKM rendelet alapján a nevelőtestület a következőkben
határozta meg:

5.9. A SZÍNJÁTÉK TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon

A művészeti alapvizsga tantárgyai:

 drámajáték,
 beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok.

A művészeti záróvizsga tantárgyai:

 színjáték,
 egy választott tantárgy az alábbiak közül:

= beszédgyakorlatok,

= mozgásgyakorlatok,

= vers- és prózamondás,

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos
gyakorlatsor szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből
kiválasztott három különböző gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a
vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak
csoportos formában, a szaktanár irányításával.
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

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 15-25 perc

A vizsga tartalma

A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

Improvizáció

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai,
helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős
jelenet lehet.

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz
tételből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli
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vagy szöveges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmaznia kell a jelenet
eljátszásához szükséges instrukciókat.

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül.

A felkészülési idő 5 perc.

Színpadi produkció

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített
improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős
jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet.

A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve,
illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról.

A színpadi produkcióra való felkészülést a jelentkezés után a főtárgy tanár
vezeti.

A felkészülés az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második
félévben történik.

A vizsga értékelése

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai

Improvizáció:

 az instrukciók megértése, követése,
 együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása,

cselekménybe illesztése),
 színpadi jelenlét,
 figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű

szerepbe lépés, szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből),
 sűrítés képessége,
 a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés),
 a színjáték intenzitása,
 színjátszói kifejezőeszközök,



50

 karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter
tartása).

Színpadi produkció:

 a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba
illesztése,

 együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a
partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások,
közös játékstílus kialakítása, tartása),

 figyelem, koncentráció,
 színpadi jelenlét,
 ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes

tempóváltás),
 a színjáték intenzitása,
 színjátszói kifejezőeszközök,
 karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése),
 atmoszférateremtés.

A drámajáték vizsga osztályozása:

Az improvizációra és a színpadi produkcióra együttesen kapnak osztályzatot a
tanulók oly módon, hogy az elkülönülő két vizsgarészt részjeggyel értékeli a
bizottság.
Amennyiben a két részjegy átlaga ötös tizedes jegyre végződik, úgy a
színpadi produkció osztályzata a döntő.

A drámajáték tantárgy osztályozásának szempontjai:

Jeles (5)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követ az instrukciókat, jól
együttműködik a partnerekkel, képes a társak kezdeményezésére reagálni, a
jelenetet tovább építeni. Tanári segítség nélkül tudja megoldani az
improvizációs feladatot.
Aki a színpadi produkcióban magabiztos szövegtudással rendelkezik,
karakterábrázolása, színpadi jelenléte intenzív, ismeri és alkalmazza a
színjátszói kifejezési eszközöket, szituációt tartva dolgozik, képes a jelenet
ívét felépíteni és lezárni.

Jó (4)
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Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat, jól
együttműködik a partnerekkel, de a figyelem koncentrációban, szituáció –és
tempótartásban hibázik. A jelenet építés során kevés tanári segítséget igényel.
Aki a színpadi produkció előadása során kisebb hibákat vét, de ismeri és
alkalmazza a színjátszói kifejezései eszközöket, tanári segítséget nem igényel.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat, jól
együttműködik a partnerekkel, de a figyelem koncentrációban, szituáció –és
tempó tartásban többször hibázik A társak kezdeményezésére nem tud
reagálni, a jelenet ívét megtöri, az improvizációs gyakorlat megvalósításához
tanári segítséget igényel.
Aki a színpadi produkció előadása során többször hibázik, tanári segítséget
igényel.
Ismeri a színjátszás kifejezőeszközeit, de alkalmazni nem mindig tudja,
szituációtartása, színpadi jelenléte nem folyamatos.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat, jól
együttműködik a partnerekkel, de a figyelem koncentrációban, szituáció –és
tempó tartásban többször hibázik. A társak kezdeményezésére nem tud
reagálni, a jelenet ívét megtöri, az improvizációs gyakorlat megvalósításához
tanári segítséget igényel.
Aki a színpadi produkció előadása során sorozatosan hibázik, tanári segítséget
igényel.
A színjátszói kifejezési eszközöket esetlegesen alkalmazza, szituációtartása,
színpadi jelenléte nem folyamatos.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat, jól
együttműködik a partnerekkel, de a figyelem koncentrációban, szituáció –és
tempó tartásban többször hibázik A társak kezdeményezésére nem tud
reagálni, a jelenet ívét megtöri, az improvizációs gyakorlatot tanári
segítséggel sem tudja megvalósítani.
Aki a színpadi produkció előadásához szükséges ismereteket nem sajátította
el.
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A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Beszédgyakorlatok

 csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc

A vizsga tartalma

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze:

Csoportos gyakorlatsor:

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. /3 gyakorlatsor,
melyet a szaktanár állít össze/

A tanulók a csoportos gyakorlatsor megvalósítása során sorszámot viselnek.

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok
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A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-
variációk köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok.

A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg
elvégezhető feladatokból. A tételsort a jelentkezéskor át kell adni a tanulónak.

A vizsga értékelése

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
 koncentráció,
 együttműködés.

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.

A beszédgyakorlat alapvizsga osztályozása:

A bizottság a csoportosan végrehajtott gyakorlatoknál a feladatok, játékok
ismeretét, valamint a társakkal való együttműködést vizsgálja, az egyéni
vizsga pedig lehetőséget ad az egyéni teljesítmények értékelésére. Az
osztályzat kialakításában mindkét vizsgarész hasonló súllyal szerepel.

Jeles (5)

Az a tanuló, aki ismeri a gyakorlatokat és játékokat, társaival együttműködve
pontosan hajtja végre a csoportos és az egyéni feladatokat, magabiztos
tudással rendelkezik. Figyelem koncentráltsága jó, tanári segítséget nem
igényel.

Jó (4)

Az a tanuló, aki ismeri a gyakorlatokat és játékokat, társaival együttműködve
dolgozik, de a feladatokat megvalósítása során kisebb hibákat vét, amit
azonban tanári segítség nélkül tud javítani. Figyelem koncentráltsága jó.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki felszínesen ismeri a gyakorlatokat és játékokat, társaival
együttműködve dolgozik, de a feladatokat megvalósítása során sorozatosan
hibákat vét, amit tanári segítséggel tud javítani. Figyelem koncentráltsága
esetleges.

Elégséges (2)
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Az a tanuló, aki minimálisan ismeri a gyakorlatokat és játékokat, tudása nem
magabiztos, ezért a társakkal való együttműködést nehezen tudja
megvalósítani, nagyon sok hibával dolgozik, a tanár segítsége
elengedhetetlen. Figyelem koncentráltsága éppen megfelelő.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki nem ismeri a gyakorlatokat és játékokat, az egyéni
feladatokat tanári segítséggel sem tudja megvalósítani.

A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Mozgásgyakorlatok 10-20 perc

A vizsga tartalma

Csoportos gyakorlatsor

Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses,
bizalom-, ugrás-, esés- és talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor./ 3 gyakorlatsor, amelyet a szaktanár
állít össze/

A vizsgára jelentkezett tanulók maximum 5 fős csoportokba szerveződve
oldják meg a feladatokat.

A vizsgát a mozgásgyakorlat tanár vezeti, az értékeléskor javaslatot tesz az
érdemjegyre, melyet az elnök hagy jóvá.

A tanulók a mozgásgyakorlat vizsgán sorszámot viselnek.

A vizsga értékelése

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
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 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat,

mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés)

A mozgásgyakorlat tantárgy alapvizsga osztályozásának szempontjai:

Jeles (5)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, ismeri a gyakorlatokat és
játékokat, megérti az instrukciókat, alkalmazni tudja a tanult mozgástechnikai
elemeket, térhasználata, ritmustartása jó. Mozdulatai kifejezők, képes
dinamikai különbségek megvalósítására, a szituáció tartására, a jelenet
építésére. Mozgáskoordinációja fejlett, képes a zenével összhangban
dolgozni.

Jó (4)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, ismeri a gyakorlatokat és
játékokat, megérti az instrukciókat, alkalmazni tudja a tanult mozgástechnikai
elemeket, térhasználata, ritmustartása jó. A gyakorlatok megvalósítása során
kisebb hibákat vét, a hibákat felismeri és azokat tanári segítség nélkül képes
javítani. Mozdulatai kifejezők, képes a szituáció megtartására.
Mozgáskoordinációja, valamint a zenével való összhang nem mindig pontos.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, felszínesen ismeri a
gyakorlatokat és játékokat, megérti az instrukciókat, a mozgástechnikai
elemek alkalmazása, térhasználata, ritmustartása nem pontos. A gyakorlatok
megvalósítása során több hibát vét, azokat tanári segítséggel képes javítani.
Mozdulatai kevésbé kifejezők, de törekszik a szituáció megtartására.
Mozgáskoordinációja, valamint a zenével való összhang sokszor nem pontos.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, minimálisan ismeri a
gyakorlatokat és játékokat, megérti az instrukciókat, a tanult mozgástechnikai
elemeket minimálisan alkalmazza, térhasználata, ritmustartása többnyire
pontatlan. A gyakorlatok megvalósítása során sorozatosan hibákat vét, azokat
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tanári segítséggel többnyire képes javítani. Mozdulatai mechanikusak,
nehezen tudja a szituációt tartani. Mozgáskoordinációja kiforratlan, a zenével
való összhang többnyire pontatlan.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre nem képes, nem ismeri a gyakorlatokat
és játékokat, nem tudja követni az instrukciókat, a mozgástechnikai elemeket
nem sajátította el, azokat tanári irányítással sem képes megvalósítani.

Mozgáskoordinációja rendezetlen, nem képes zenére dolgozni.

A művészeti alapvizsga minősítése:

A művészeti alapvizsga minősítését a két vizsgatantárgy: drámajáték,
valamint választhatóan beszédgyakorlat, vagy mozgásgyakorlat
osztályzatának számtani közepe adja.
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés
meghatározásakor a drámajáték tantárgy osztályzatát kell figyelembe venni.

Ha a tanuló minden tantárgyra jeles osztályzatot kapott és ezek valamelyike,
vagy mindkettő a vizsgabizottság dicséretével kiegészül, akkor a tanuló
oklevélben részesül.
A dicséretet a főtárgy tanár javasolhatja, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
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5.9.1. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Színjáték

 improvizáció 3-5 perc
 színpadi produkció

-jelenet 5-7 perc

vagy

-előadás 15-40 perc

A vizsga tartalma

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 kétfős
jelenet lehet.
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A szaktanárnak - a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő - legalább tíz
kétfős improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak
szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia.
Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet eljátszásához szükséges
instrukciókat.

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül.

Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk
bemutatását kéri.

A felkészülési idő 5 perc.

Színpadi produkció

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített
improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős
jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet.

A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával
kell közreműködnie.

A színpadi produkcióra való felkészülés a továbbképző utolsó évfolyamának
szorgalmi ideje alatt, a második félévben a főtárgy tanár irányításával
történik.

A vizsga értékelése

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai

Improvizáció:

 Az instrukciók megértése, követése,
 a színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség,

láthatóság),
 együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása,

cselekménybe illesztése, rugalmasság - reakció váratlan történésekre),
 stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása,

illetve együttes stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a
kifejezés érdekében, az egyes elemek - gesztus, beszédmód, nyelv,
mozgás - egysége),
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 figyelem, koncentráció,
 karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek

kiemelése, a karakterépítés eszköztárának gazdagsága),
 a színjáték hitele (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma,

személyessége, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes
ábrázolása),

 az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása,
cselekményépítés, sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok),

 atmoszférateremtés,
 színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás,
 fantázia ötletesség, humor.

Színpadi produkció (előadás, jelenet):

 koncentráció, figyelem,
 együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner

impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé,
közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös
játékstílus kialakítása, tartása),

 hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles
alkalmazása, személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká
formálása, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes
ábrázolása),

 a játék intenzitása,
 karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek

kiemelése, a karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a
karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele),

 stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz
illeszkedő színjátékos kifejezőeszközök),

 ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz
igazodó tempóváltás),

 feszültségteremtés,
 atmoszférateremtés.

A színjáték vizsga osztályozása:

Az improvizációra és a színpadi produkcióra együttesen kapnak osztályzatot a
tanulók oly módon, hogy az elkülönülő két vizsgarészt részjeggyel értékeli a
bizottság.
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Amennyiben a két részjegy átlaga ötös tizedes jegyre végződik, úgy a
színpadi produkció osztályzata a döntő.

Jeles (5)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat,
képes a közös jelenetépítésre, a váratlan helyzetekre, szituációkra való
reagálásra, a választott stílus sajátosságait alkalmazni tudja, képes a
karakterábrázolásra, az érzelmi és viszonyulási változások megjelenítésére, a
jelenet dramaturgiai ívének megformálására. Ötletes kreatív, együttműködő és
humoros a feladatmegoldásban, képes a jelenet atmoszférájának
megteremtésére. Az, aki a színpadi produkció során képes a színpadi jelenlét
megteremtésére, alkalmazni tudja a tanult technikai, karakter-jellemábrázolási
eszközöket, tudatos és hiteles a szerep megformálásában, magabiztos
szövegtudással bír, a választott játékstílus sajátosságai szerint játszik, képes a
közönséggel való kapcsolattartásra, atmoszféra teremtésére.

Jó (4)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat,
képes a közös jelenetépítésre. A váratlan helyzetekre, szituációkra való
reagálása nem mindig követi a jelent ritmusát. A választott stílus sajátosságait
többnyire alkalmazni tudja, képes a karakterábrázolásra. Az érzelmi és
viszonyulási változások megjelenítése, a jelenet dramaturgiai ívének
megformálása nem töretlen. Ötletes, kreatív, együttműködő és humoros a
feladatmegoldásban, többnyire képes a jelenet atmoszférájának
megteremtésére. Az aki, a színpadi produkció során képes a színpadi jelenlét
megteremtésére, többnyire alkalmazni tudja a tanult technikai, karakter-
jellemábrázolási eszközöket. Tudatos és hiteles a szerep megformálásában, de
kisebb hibákat vét. Magabiztos szövegtudással bír, de váratlan helyzetek
kizökkentik a szituációból. Kisebb hiányosságokkal a választott játékstílus
sajátosságai szerint játszik, képes a közönséggel való kapcsolattartásra,
atmoszférateremtésre.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat, a
közös jelenetépítéshez tanári segítségre van szüksége. A váratlan helyzetekre,
szituációkra nem minden esetben tud a jelenet ritmusa szerint reagálni. A
választott stílus sajátosságait felszínesen alkalmazni tudja, a
karakterábrázolása nem kimunkált. Az érzelmi és viszonyulási változások
megjelenítése, a jelenet dramaturgiai ívének megformálása akadozó, nem
tudatos. Kevés saját ötlettel dolgozik, de társaival együttműködő, többnyire
képes a jelenet atmoszférájának megteremtésére. Az, aki a színpadi produkció
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során képes a színpadi jelenlét megteremtésére, de a figyelem koncentráltsága
nem kitartó. Felszínesen ismeri a tanult technikai, karakter és jellemábrázolási
eszközöket. A szerep megformálásában kevésbé hiteles, nem képes a
viszonyok és érzelmi változások érzékletes ábrázolására. Szövegtudása kissé
bizonytalan, nehezen birkózik meg a váratlan helyzetekkel, improvizációs
készsége még nem kiforrott. A választott játékstílus sajátosságait felszínesen
ismeri, rövid ideig képes csak a kapcsolattartásra, atmoszférateremtésre.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki az improvizáció során megérti és követi az instrukciókat, a
közös jelenetépítést csak tanári segítséggel képes megvalósítani. A váratlan
helyzetekre, szituációkra többnyire nem tud a jelenet ritmusa szerint reagálni.
A választott stílus sajátosságait minimálisan tudja alkalmazni, a
karakterábrázolása eszközeit minimálisan alkalmazza. Az érzelmi és
viszonyulási változások megjelenítése, a jelenet dramaturgiai ívének
megformálása minimálisan megfelelő. Az aki, a színpadi produkció során
csak nagyon rövid ideig képes a színpadi jelenlét megteremtésére, figyelem
koncentráltsága minimális. Minimálisan ismeri a tanult technikai, karakter, és
jellemábrázolási eszközöket. A szerep megformálása nem hiteles, nem képes
a viszonyok és érzelmi változások érzékletes ábrázolására. Szövegtudással
kissé bizonytalan, nehezen birkózik meg a váratlan helyzetekkel,
improvizációs készsége még nem kiforrott. A választott játékstílus
sajátosságait csak minimálisan ismeri, rövid ideig képes csak a
kapcsolattartásra, atmoszférateremtésre.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki bár megérti az improvizációs feladatot, de nem rendelkezik
az improvizációhoz szükséges ismeretekkel, nem képes szituációba kerülni,
önállóan reagálni a társak akcióira, nem képes a jelenetépítésre. Nem
alkalmazza a karakterábrázolás eszközeit, tanári segítséggel sem tudja a
feladatot megoldani. Az aki, a színpadi produkció során nem képes a színpadi
jelenlét megteremtésére, figyelem koncentráltsága minimális. Nem tudja
alkalmazni a tananyagban szereplő technikai, karakter-jellemábrázolási
eszközöket. Nem jut el a szerep megformálásáig, nem képes a viszonyok és
érzelmi változások érzékletes ábrázolására. Játékmódja stílustalan, előadása
kizárólag a szöveg felmondására korlátozódik. Kapcsolat létesítésére,
atmoszféra teremtésére nem képes.
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A BESZÉDGYAKORLATOK MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:

Beszédgyakorlatok

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc

- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 3 perc

A vizsga tartalma

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.

Csoportos gyakorlatsor

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor./ 3 gyakorlatsor,
amelyet a szaktanár állít össze/

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat

Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés
szabályainak alkalmazásával. A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli
ki.

A vizsga értékelése

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
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Csoportos gyakorlatsor:

 gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
 koncentráció,
 együttműködés.

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás):

 a szöveg tagolása,
 a hangsúlyszabályok alkalmazása,
 a hanglejtésszabályok alkalmazása,
 a lényeg kiemelése,
 érdekesség.

A beszédgyakorlat záróvizsga osztályozása:

A bizottság a csoportosan végrehajtott gyakorlatoknál a feladatok játékok
ismeretét, valamint a társakkal való együttműködést vizsgálja, az egyéni
vizsga pedig lehetőséget ad az egyéni teljesítmények értékelésére. Az
osztályzat kialakításában nagyobb súllyal szerepel az alkalmazott tudás, ezért
az egyéni feladatmegoldás dominál az osztályzat kialakításában.

Jeles (5)

Az a tanuló, aki ismeri a gyakorlatokat és játékokat, társaival együttműködve
pontosan hajtja végre a csoportos feladatokat, magabiztos tudással
rendelkezik. Figyelem koncentráltsága jó, tanári segítséget nem igényel. Az a
tanuló, aki az egyéni feladat során ismeretlen szöveget hibátlanul, a
tartalomnak megfelelően, értelmezve, a hanglejtés- hangsúly szabályai
szerint, természetes hangnemben, tagoltan tud fel felolvasni.

Jó (4)

Az a tanuló, aki ismeri a gyakorlatokat és játékokat, társaival együttműködve
dolgozik, de a feladatokat megvalósítása során kisebb hibákat vét, amit
azonban tanári segítség nélkül tud javítani. Figyelem koncentráltsága jó. Az a
tanuló, aki az egyéni feladat során ismeretlen szöveget kisebb hibával, a
tartalomnak megfelelően, értelmezve, kevés hangsúly-és hanglejtés hibával,
természetes hangnemben, tagoltan tud fel felolvasni.
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Közepes (3)

Az a tanuló, aki felszínesen ismeri a gyakorlatokat és játékokat, társaival
együttműködve dolgozik, de a feladatokat megvalósítása során sorozatosan
hibákat vét, amit tanári segítséggel tud javítani. Figyelmének koncentráltsága
esetleges. Az a tanuló, aki az egyéni feladat során az ismeretlen szöveget több
hibával, megakadással, de a tartalomnak megfelelően, értelmezve, több
hangsúly-és hanglejtés hibával, természetes hangnemben, tagolási hibákkal
olvas fel.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki minimálisan ismeri a gyakorlatokat és játékokat, tudása nem
magabiztos, ezért a társakkal való együttműködést nehezen tudja
megvalósítani, nagyon sok hibával dolgozik, a tanár segítsége
elengedhetetlen. Figyelem koncentráltsága éppen megfelelő. Az a tanuló, aki
az egyéni feladat során az ismeretlen szöveget sok hibával, gyakori
megakadással, olvas, ezért a szöveg értelmezése csak minimálisan valósul
meg. A szöveget több hangsúly-és hanglejtés, valamint tagolási hibával,
gyakori megakadással tudja csak felolvasni.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki nem ismeri a gyakorlatokat és játékokat, az egyéni
feladatokat tanári segítséggel sem tudja megvalósítani. Az a tanuló, aki az
egyéni feladat során az ismeretlen szöveget nagyon sok hibával, gyakori
megakadással olvassa fel, ezért a szöveg értelmezhetetlenné válik. Nem tudja
alkalmaznia a hangsúly-hanglejtés, tagolás szabályait, nyögdécselve olvas.
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A MOZGÁSGYAKORLATOK MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Mozgásgyakorlatok 10-20 perc

A vizsga tartalma

Csoportos gyakorlatsor

Lépés, járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok,
dinamikai gyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és
összeállított gyakorlatsor.

A vizsga értékelése

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai

 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat,

mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés).

A mozgásgyakorlatok záróvizsga osztályozásának szempontjai:

Jeles (5)
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Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, ismeri a gyakorlatokat és
játékokat, megérti az instrukciókat, alkalmazni tudja a tanult mozgástechnikai
elemeket, térhasználata, ritmustartása jó. Mozdulatai kifejezők, képes
dinamikai különbségek megvalósítására, a szituáció tartására, a jelenet
építésére. Mozgáskoordinációja fejlett, képes a zenével összhangban
dolgozni.

Jó (4)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, ismeri a gyakorlatokat és
játékokat, megérti az instrukciókat, alkalmazni tudja a tanult mozgástechnikai
elemeket, térhasználata, ritmustartása jó. A gyakorlatok megvalósítása során
kisebb hibákat vét, a hibákat felismeri és azokat tanári segítség nélkül képes
javítani. Mozdulatai kifejezők, képes a szituáció megtartására.
Mozgáskoordinációja, valamint a zenével való összhang nem mindig pontos.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, felszínesen ismeri a
gyakorlatokat és játékokat, megérti az instrukciókat, a mozgástechnikai
elemek alkalmazása, térhasználata, ritmustartása nem pontos. A gyakorlatok
megvalósítása során több hibát vét, azokat tanári segítséggel képes javítani.
Mozdulatai kevésbé kifejezők, de törekszik a szituáció megtartására.
Mozgáskoordinációja, valamint a zenével való összhang sokszor nem pontos.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre képes, minimálisan ismeri a
gyakorlatokat és játékokat, megérti az instrukciókat, a tanult mozgástechnikai
elemeket minimálisan alkalmazza, térhasználata, ritmustartása többnyire
pontatlan. A gyakorlatok megvalósítása során sorozatosan hibákat vét, azokat
tanári segítséggel többnyire képes javítani. Mozdulatai mechanikusak,
nehezen tudja a szituációt tartani. Mozgáskoordinációja kiforratlan, a zenével
való összhang többnyire pontatlan.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki önálló bemelegítésre nem képes, nem ismeri a gyakorlatokat
és játékokat, nem tudja követni az instrukciókat, a mozgástechnikai elemeket
nem sajátította el, azokat tanári irányítással sem képes megvalósítani.

Mozgáskoordinációja rendezetlen, nem képes zenére dolgozni.
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A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Vers- és prózamondás

- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc

vagy

- szerkesztett összeállítás 10 perc

A vizsga tartalma

A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és
bemutatnia egyéni produkcióját.

A tanuló a jelentkezési lapon választhat a két összeállítás között.

A vizsgára való felkészülés a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi
ideje alatt, a második félévben a szaktanár irányításával történik.

Szerkesztetlen összeállítás

A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet
vegyesen) készül, a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői
elvet követnie.
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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.

A vizsga értékelése

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai

 előadásmód,
 beszédgyakorlat,
 anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén).

A vers-és prózamondás záróvizsga osztályozásának szempontjai:

Jeles (5)

Az a tanuló, aki a választott művet, vagy összeállítást hitelesen az előadás
szabályait betartva adja elő. A szövegtudása magabiztos, előadása a tartalom
szerint érzékletes, de nem modoros. Alkalmazza a beszédgyakorlat
törvényszerűségeit. Előadása során rendelkezik az atmoszférateremtés
képességével.

Jó (4)

Az a tanuló, aki a választott művet, vagy összeállítást hitelesen az előadás
szabályait betartva adja elő. A szövegtudása magabiztos, de előfordulnak
kisebb hibák, amit a vizsgázó segítség nélkül képes javítani, és tovább
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haladni. Alkalmazza a beszédgyakorlat törvényszerűségeit, de kisebb hibákat
vét. Előadása során rendelkezik az atmoszférateremtő képességgel.

Közepes (3)

Az a tanuló, aki a választott művet, vagy összeállítást az előadás szabályait
többnyire betartva adja elő.

Előadása során többször hibázik, a folytatáshoz tanári segítség is szükséges. A
beszédgyakorlat törvényszerűségeit többször figyelmen kívül hagyja.
Előadása során rövid időre rendelkezik az atmoszféra teremtő képességgel.

Elégséges (2)

Az a tanuló, aki a választott művet, vagy összeállítást, az előadás szabályait
minimálisan betartva adja elő. Előadása során sorozatosan hibázik,
szövegtudása nagyon bizonytalan a folytatáshoz többszöri tanári segítség
szükséges. A beszédgyakorlat törvényszerűségeit többször figyelmen kívül
hagyja. Előadása során nem rendelkezik az atmoszféra teremtő képességgel.

Elégtelen (1)

Az a tanuló, aki nem ismeri az előadás szabályait, többszöri tanári segítség
ellenére sem tudja folytatni a szöveget. Nem ismeri a beszédgyakorlat
követelményeket, nem sajátította el a tananyagot.
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VI.

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a
szaktanár joga. A kiválasztásnál a következő szempontokat vesszük
figyelembe:

 tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének,
 korszerű ismereteket közvetítsen,
 didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban

meghatározott – az iskolában folyó nevelés-oktatás alapelveinek,
céljainak, feladatainak, eszközeinek, eljárásainak,

 segítse a tanulást, motiváljon,
 nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen,
 szerkezete legyen világos, érthető,
 esztétikus, igényes legyen
 az ára legyen kedvező.

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is.
Az alapfokú művészetoktatás néptánc, moderntánc, színjáték és festészet
tanszakai számára a tananyaggal harmonizáló tankönyv nem készült.
Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök,
tankönyvvé nem nyilvánított szakkönyvek kiválasztásának elvei csak
általánosságban határozhatók meg.

Az iskolánkban használatos segédanyagok:

Folyamatban van Néptánc Oskola címmel egy komplex ismereteket
tartalmazó foglalkoztató füzet megírása.
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Népzene tantárgy tanulásához dalos füzetet rendszeresítünk, eredeti népzenei
felvételeket biztosítunk. Ezen kívül elkészült a kötelező dalokat tartalmazó
hangzó anyag.
A különböző tanszakok szakmai nyelvezetének, fogalmainak elsajátítása
érdekében rövid vázlatokat írunk.

Iskolánk a különböző szakmai fórumokon szorgalmazza a tankönyvírás
szükségességét.
A fentieken túl a szaktanár feladata, hogy irányítsa a tanulók figyelmét a
szakkönyvek, a szakmai folyóiratok, kiadványok olvasására. Egyéni
kutatómunkák, pályamunkák, házi dolgozatok elkészítéséhez szintén
szükséges a megfelelő szakirodalom ismerete.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanszakonként
és tantárgyanként ajánlott szakkönyvek listája a következő:

6.1. NÉPTÁNC tanszakon ajánlott könyvek jegyzéke:

Népi ének tantárgyhoz:

Bodza - Paksa: Magyar népi énekiskola I. Tankönyvkiadó 1992
II. Magyar Művelődési Intézet 1996

Bodza Klára- Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III,
Magyar Művelődési Intézet 1999

Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése
Kiss Lajos: Lőrincréve népzenéje Zenemű Kiadó Bp.1982
Daloló Szigetköz GYÁÉV Nyomda 1971
Kodály – Vargyas: A magyar népzene Zenemű Kiadó Bp. 1967
Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban Planétás 1698.

A hangszeres magyar népzene Püski 1996.
Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv Plánétás 1998.
Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet Balassi Kiadó 1999.
Bura - Fejér - Petkes: Szatmár vidéki néphagyományok Szatmár 1979.
Dancs Lajos: Édesanyám rózsafája Grafik Nyomda 1993.
Joób Árpád: Zörög az akácfalevél Magician Grafiakai Stúdió és Nyomda
2002.
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Népi játék tantárgyhoz:

Dancs Lajos: Kör kör ki játszik Nyírségi Nyomda 1982.
Lázár Kati: Énekes táncos népi gyermekjátékok tanítása Planétás 1996.
Fővárosi Ped. Int.: Hintalan László: Aranyalma 2000.
Lázár Kati: Népi játékok Planétás 1997.

Folklórismeret tantárgyhoz:

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
Planétás 1997.

Gáborján Alice: Magyar népviseletek Corvina Kiadó 1985.
Kósa László: „Ki népei vagytok?” Planétás 1998.
Dr. Szalay Zsigmond: Tyukod története és néprajza Erdélyi Fivérek Kiadó
2000.
Kósa- Szemerkényi: Apáról fiúra Móra Ferenc Kiadó 1973.
Bihari- Pócs: Képes magyar néprajz Corvina Kiadó 1985.
Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány Mezőgazdasági Kiadó 1984.

Néptánc tantárgyhoz:

Szerk.: Martin György: Magyar Néptánchagyományok Planétás 1995.
Magyar tánctípusok és táncdialektusok Planétás 1995.
A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse Planétás 1999.
Énekes körtáncok Planétás 2000,

Karsai Zs. – Martin Gy.: Lőrincréve táncai és táncélete
MTA Zenetudományi Intézet BP. 1989.

Lányi- Martin- Pesovár: A körverbunk Zenemű Kiadó 1983.
Farkas Zoltán: Néptánc alaptechnikák módszertana Planétás 2001.
Pesovár Ernő: Tánchagyományok történeti rétegei Berzsenyi Dániel TKF.
Pesovár E.: A magyar páros táncok Planétás 1997.
Takács- Fügedi: Gömöri népi táncok Madách Kiadó 1992.
Kaposi- Maácz: Magyar népi táncok Bp. 1958.
Felföldi-Pesovár: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya

Planétás 1997.
Ratkó Lujza: A tánc mint tradíció a nyírségi paraszti kultúrában

Nyíregyháza- Sóstófürdő 1996.
Néptánc kislexikon Planétás 1997.
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6.2. MODERNTÁNC tanszakon ajánlott könyvek jegyzéke:

Táncelőkészítő gimnasztika tantárgyhoz:

Vadady Ágnes: Gimnasztika táncot tanuló gyerekeknek
Tóth Sarolta: Eszközös gyakorlatok óvodásoknak
L. Merényi Zsuzsa: A klasszikus alapformáktól a táncig alsó fokon
L. Merényi Zsuzsa: Mozgásnevelés a családban
L. Merényi Zsuzsa: Szülők lexikona – a balett-tanulás címszavakban

Esztétikus testképzés tantárgyhoz:

Dömörki Lívia: A gyermek harmóniája

Jazztánc tantárgyhoz:

Jeszenszky Endre: Balett + Jazztánc

6.3. FESTÉSZET tanszakon ajánlott könyvek jegyzéke:

Környeiné - Reegéné: Tér forma szín
Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma
Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete
Szilágyi Gábor: A fotóművészet története
Képzőművészeti Kiadó: A képzőművészet iskolája
René Berger: A festészet felfedezése
Soltra Elemér: A rajz tanítása
Kepes György: A látás nyelve
Sárközi Róbert: A grafika technikája
Szántó Tibor: A betű
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6.4. SZÍNJÁTÉK tanszakon ajánlott könyvek jegyzéke:

Drámajáték tantárgyhoz:

Gabnai Katalin: Drámajátékok
Kaposi László: Játékoskönyv

Drámafoglalkozások
Drámapedagógiai folyóirat

Színjáték tantárgyhoz:

S. Loraine Hull: Színészmesterség mindenkinek
Sztanyiszlavszkij: A színész munkája
Földényi László: A drámától a színpadig
Ruszt József: Színészdramaturgia és színészmesterség

A beszédgyakorlat tantárgyhoz:

Montágh Imre: Tiszta beszéd
Fischer Sándor: A beszéd művészete
Ascher Oszkár: Gyakori beszédhibák a gyermekkorban

A vers-és prózamondás tantárgyhoz:

Ascher Oszkár: A versmondás művészete

Mozgásgyakorlat tantárgyhoz:

Angelus Iván: Táncoskönyv
Az Alapfokú Művészetoktatás Követelményei és Tantervi Programja: Kreatív
tánc
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VIII.

A NÉPTÁNC TANSZAK PROGRAMJÁNAK ÁLTALÁNOS
FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

A néptánc tanszak programja a Központi tanterv alapján,
Szilágyi Zsoltné, Kovács Zsuzsanna, Ignácz Gabriella és Demarcsek

Györgyné átdolgozásával készült.

A néptánc tanszak célja, a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés
felkeltése. A tanulók ismerjék meg hagyományainkat, a magyar néptánc
jellegzetességeit, stílusát.

A tanszak feladata

Ismertesse meg a tanulóval
• a hagyományos népi játékokat,
• a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) megjelölt tánctípusait,

táncrendjeit,
• a néptánc mozgásanyagának variációs lehetőségeit,
• a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet,
• a néprajztudomány (folklórismeret) alapjait,
• a folklórkutatás tárgyának, „nép” műveltségének sajátos helyét az

egyetemes emberi kultúrában,
• a tánc művészi és közhasznú formáit,
• a hagyományos táncélet alkalmait,
• a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait,
• az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeit,
• az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét.

• Alakítsa ki a tanulókban
• azt az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra egyes egységeit,

jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként
értelmezi,

• fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására,
• a rendszeres munka természetes igényét,
• a megfelelő munkafegyelmet,
• a munkájuk tudatos kontrolálását,
• a művészi előadásmód kivitelezésének igényét,
• ·az esztétikai érzéket,
• a művészetek befogadására nyitott attitűdöt.
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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 képzelő erejét.

Ösztönözze a tanulót

• a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt,
• a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres

gyarapítására,
• a rendszeres múzeumlátogatásra, a rendszeres társasági és színházi

táncesemények látogatására,
• a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére,
• az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre

(kézműves foglalkozások, 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
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• a koruknak és évfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi,
tánctörténeti irodalom érdekességeire, érdekességeire.

8.1. TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK, ÓRAKERETEK
A NÉPTÁNC TANSZAKON

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy: Előképz

ő
Alapfok Továbbképző

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

Népijáték-
néptánc

2-4 2-4 - - - - - - - - - -

Néptánc - - 3-
5

3-
5

2-
4

2-
4

2-
4

2-
4

2-
4

2-4 2-4 2-4

Népi ének - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folklórismeret - - - - 1 1 1 1 1 1 - -
Tánctörténet - - - - - - - 1 1
Összesen: 2-4 2-4 4-

6
4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-6 4-6 4-6

Az adott tanévben a fenntartó határozza meg az induló évfolyamokat és a
kötelező órák számát.

Főtárgy:

Az előképző évfolyamain: népi játék- néptánc
Az alapfok- és a továbbképző évfolyamain: néptánc

Kötelező tantárgyak:

Az alapfok 3-6 és a továbbképző 7-8.évfolyamán: folklórismeret
A továbbképző 9-10 évfolyamán: tánctörténet

Kötelezően választható tantárgy:
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Az alapfok és a továbbképző évfolyamain: népi ének

8. 2.A NÉPTÁNC TANSZAK TANTÁRGYAI

A népi játék-néptánc a tanszak fő tantárgya

Az előkészítő - alapfok - továbbképző minden évfolyamán a legtöbb
óraszámban foglalkoznak vele.
A tananyagtartalomnak megfelelően, és az évfolyamonkénti
tananyaghangsúlyok szerint a tantárgy neve a tanügyi dokumentációkban: az
előképző évfolyamain: népi játék-néptánc, az alapfok és a továbbképző
évfolyamain: néptánc

Minden évfolyam, minden foglalkozásán jelen van a kötelező táncanyag
mellett

A gimnasztika

Ennek feladatai:

•a bemelegítés, melynek kapcsán elkerülhetőek a különböző sérülések,
•a tréning, azaz az állóképesség különböző módon történő fejlesztése,
•a tánctechnika, amihez olyan speciális vagy rávezető gyakorlatok

tartoznak, amivel az adott évfolyam, adott táncanyagait előkészíthetjük,
tanításukat megkönnyíthetjük és a test tudatos használatát fejleszthetjük.
A gimnasztika szerves részét képezi minden táncórának, rendszeres és
tudatos használata elengedhetetlen.

•A tánctechnika, ami segíti az új ismeretszerzést, a táncos izomzatának,
ízületeinek bemelegítése mellett a technikai alapozást hivatott szolgálni.

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

•A népi játékok az előkészítő, és az alapfok I - 2. évfolyamán játszanak
fontos szerepet. A gyerekek megismerik a magyar játékkincs legszebb
változatait, s ezen keresztül megszeretik a népzenét és néptáncot. A játék
azonban az alapfok évfolyamain is jelentős szereppel bírnak.
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•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, komplex tantárgyként
tanulják növendékeink.

•A koreográfiák a tanult eredeti anyagok összefoglalásai. Iskolánk nagy
hangsúlyt fektet a színvonalas oktatáson túl az igényes színpadi
megjelenésre, az élő zenekari kíséretre, a hiteles színpadi viseletre.

A népi ének tantárgy a tanszak kötelezően választható tárgya,
osztályozása az előképző évfolyamain nem kötelező.
A népi ének a népi játékkal, folklórismerettel a néptánccal együtt alkot
komplex tárgyat.
Az időkereten belüli oktatása a tanár metódusa alapján történik.
A tanórai keretek között komplex tantárgyként tanított néptánc-népi ének,
folklórismeret tantárgy osztályozása, számonkérése, a tanügyi
dokumentumokba való bejegyzése azonban külön- külön tantárgyanként
történik.
A népi ének oktatása végigkíséri a néptánc oktatást minden évfolyamon,
hiszen e két művészeti ág egy tőről fakad, egymástól elválaszthatatlan
egységet alkot.
A népzene általános és regionális ismerete a néptánc igényes gyakorlatához
elengedhetetlenül szükséges.
A néptánc munkaközösség évfolyamonként meghatározta a kötelezően
elsajátítandó népdalok címét és számát.
A tanításhoz oktatási segédanyag elkészítését tűzte ki feladatául, amely
kottatárból és hangzó anyagból tevődik össze. A hangzóanyag bevezetése
megtörtént, a kottatár a következő tanévben kerül bevezetésre.
A folklórismeret tantárgy a gyakorlati képzéshez társuló elméleti ismereteket
tartalmazza, amelynek tanítása módszertanilag szintén az ismeretek komplex
közlését, feldolgozását és rögzítését követeli meg, elválaszthatatlan egységet
képez a néptánc és népi ének tantárggyal.
A népi ének tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat a
magyar népdalok sokrétűségével, gazdagságával, a népdaléneklés
technikájával, az instrumentális népzene alapjaival.
A népi ének tantárgy oktatásának feladatai:

A tanuló ismerje meg
• a tanult táncdialektusokhoz kapcsolódó népdalokat
• a népi éneklés technikáját
• a táncokat kísérő hangszereket, hangszer együtteseket
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• a legjelentősebb népzenekutatók, gyűjtők munkásságát
• a népzene néhány kiemelkedő énekes és hangszeres előadóját, és

hagyományőrző előadóját.

A folklórismeret az alapfok 3-6. osztályában az ötödik, hatodik, hetedik,
nyolcadik évfolyamon, valamint és a továbbképző 7-8- osztályában, a
kilencedik, tizedik évfolyamon a kötelező tantárgy.
A 4 év alatt a tanulók megismerkednek a jeles napokkal, az emberélet
fordulóival, a magyar nép hiedelemvilágával.
A továbbképzőn szabadon választhatják ezt a tárgyat. Ekkor a népköltészetről
és a magyar nép táji-történeti csoportjairól hallgathatnak előadást.
A tantárgy tanításához a főtárgy tanárok részére szakkönyvet biztosít az
iskola, Sólymos József: Folklórismeret című munkáját

A néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon
bennük: művészeti területük komplex, elkülönülő részeiben is az egyetemes
kultúra része.

A tánctörténettel a továbbképzőn találkoznak a tanulók. Ekkor az egyetemes
és nemzeti tánctörténeti rétegekről, stílusjegyekről tanulnak. Így a
táncművészet értő és élvező befogadójává válnak.

8.3. A TANANYAG KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A NÉPTÁNC
TANSZAKON

1)Az iskola szűkebb és tágabb környezetének néprajzi és táncos
hagyományai, jellemzői
2)Az életkori sajátosságok
3)A tanári szabadság elve

A tananyag összetevői

1. kötelező tananyag
2. kiegészítő anyag
3. szabadon választott tananyag.

1. A helyi tanterv által meghatározott tananyag
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2. A helyi tanterv által meghatározott tananyag

A kiegészítő anyag tanítása az életkori jellemzők, valamint a kötelező
tananyag elsajátításának függvénye.
A tanár az éves munkatervében, tanmenetében meghatározza, hogy kíván-e a
kiegészítő tananyaggal foglalkozni.

3. A tanár által meghatározott tananyag

Lehetőség van a tananyag és a kiegészítő tananyag elsajátításán túl szabadon
választott táncanyag megtanítására is, amennyiben a kötelező tananyagot a
tanulók már anyanyelvi szinten tudják., vagy ha a tanár alkalmasnak tartja az
osztályt két tananyag párhuzamos tanulására A tanmenetben szerepeltetni kell
a szabadon választott tananyagot is.
Az év végi vizsgán a kiegészítő és a szabadon választott anyagból is számot
kell adni.

8.4. A TANANYAGTARTALOM MEGHATÁROZÁSÁNAK
SZEMPONTJAI

A helyi táncanyag elsődlegességének elve:

Iskolánk földrajzi környezetének egyik néprajzi vonatkozású jellemzője, hogy
hagyományaiban igen gazdag, néptánc és népzene tekintetében az archaikus
és az új stílus elemeit egyaránt őrző jól felgyűjtött terület. Gazdagságát
mutatja, hogy szinte falvanként találhatunk különböző jellegzetességeket
mind a motívumok, mind a zene terén.

A hagyományápolás kiemelt feladata iskolánknak. Célunk hogy az itt élő
fiatalok megismerjék szűkebb hazájuk népi kultúráját. Ezért a tananyag
meghatározásakor kiemelt szerepet kapott a nyírségi, szatmári, rétközi táncok
tanítása.

A helyi táncanyag elemeinek tanításán túl feladatunknak tekintjük a
néphagyomány gyűjtését, megismertetését, feldolgozását, színpadra állítását.
Ezen rendkívüli tánckincs tanítása átöleli az alapfok évfolyamait.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc
tanszakán tanító pedagógusok fontosnak tartják az egyes évfolyamok
táncanyagainak tanulókkal való megismertetésén kívül a magyar néptánc



82

hagyományok és az ahhoz kapcsolódó kulturális értékek átadását,
továbbéltetését.

A kötelező tananyagon kívül a helyi adottságok és lehetőségek
figyelembevételével a népi kultúra egységének közvetítése a cél, és ez által,
egy bővített profilú művészeti nevelés alakul ki.
A pedagógusok maguk dönthetnek arról, hogy a dialektus, mely tánctípusával
milyen mértékben kíván foglalkozni, továbbá dönt arról is, hogy mely
kistájnak vagy falunak a táncanyagát tanítja

A megfogalmazott célkitűzések áthatják az iskolai nevelés teljes spektrumát,
melyek a tanáraink által készített tanmenetekben fogalmazódnak meg.
A tantervben megjelölt kiegészítő táncanyagok nem kötelezőek, a tanár a
tanulók felkészültségét megvizsgálva önállóan határozza meg a tananyagot.
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IX.
KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ, ALAPFOK, ÉS A

TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAMJÁNAK ELVÉGZÉSE UTÁN
A NÉPI JÁTÉK – NÉPTÁNC, NÉPTÁNC-NÉPI ÉNEK KOMPLEX

TANTÁRGY TEKINTETÉBEN

9.1. Követelmények az előképző elvégzése után

Követelmények:

Az előképző 1-2 évfolyam elvégzése után a tanulók tudjanak önálló
játékfűzéseket létrehozni a 6-8 különböző típusú játékból, melyeket
elsősorban a szülőhely ill. annak környékéről gyűjtöttek.
Ismerjék és értsék a játékok szabályait és a hozzájuk kapcsolódó dalokat.
Legyenek képesek felismerni, megkülönböztetni a járást, a futást, az ugrást.
Tudjanak elénekelni legalább 5-6 népdalt.

Népi ének

Fejlesztési követelmények:

A tiszta intonáció kialakulása a gyermekdalok és játékok kis hangterjedelmén
belül. Tudjon kezdőhangot átvenni és a tanár segítségével csoportosan
énekelni természetes hangszínen. A helyes légzés és artikuláció kialakítása.

Belépő tevékenységi forma:

A csoportos munka mellett villanásszerűen megjelenik a szóló szerep, mint az
egyes játékok szereplői.

Továbbhaladás feltétele:

Évfolyamonként 6-8 játék, kiszámoló, mondóka stb. ismerete, csoportos
előadása (éneklése) a tanult játékokból.
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9.2. Követelmények az alapfok elvégzése után

Néptánc tantárgyból

A tanuló ismerje
• a tanult játékokat (min. 15) és népdalokat (min. 32),
• a tanult táncrendeket, azok zenéjét és legalább kettőt magabiztosan

tudjon improvizálni.

Legyen képes a tanuló

• a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,
• 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni
• legyen képes felismerni és megnevezni a térirányokat, alakzatokat,

pozíciókat.

A tanuló ismerje az évfolyamok befejezésével a következő táncanyagokat és
népdalokat:

• A/1:dél-dunántúli ugrós
kiegészítő anyag: eszközös táncok

karikázó
Népi ének: 5 kötelező népdal

• A/2:rábaközi dus
kiegészítő anyag: rábaközi verbunk

sárközi karikázó
Népi ének: 5 kötelező népdal

• A/3: szatmári vagy nyírségi csárdás és ugrós
magyar verbunk vagy oláhos és böjti játékok

kiegészítő anyag: széki négyes és csárdás
Népi ének: 5 kötelező népdal,

• A/4: széki négyes és csárdás,
vagy bodrogközi csárdás és hatoztató,

kiegészítő anyag: széki sűrű és ritka tempó
Népi ének: 5 kötelező népdal

• A/5:dél-alföldi ugrós és csárdás
kiegészítő anyag: mezőségi páros táncok
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Népi ének: 5 kötelező népdal

• A/6: nyugati palóc verbunk, csárdás és karikázó
vagy

rimóci sarkantyús, csárdás és karikázó
vagy

sárközi csárdás, ugrós, verbunk és karikázó
kiegészítő anyag: vajdaszentiványi verbunk, forduló, csárdás és

cigánycsárdás

Népi ének : 5 kötelező népdal

Folklórismeret tantárgyból

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,
• az életkor és évfolyam szintjének megfelelő legfontosabb

folklórkiadványokat (könyv, lemez), és intézményeket (múzeumok,
gyűjtemények)!

Legyen képes:
• felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások

idejét és rítusrendjét.
• előadni népdalokat, rítusénekeket, és szokásszövegeket.

9.3. Követelmények a továbbképző elvégzése után

Néptánc-népi ének tantárgyból

A tanuló ismerje:

A tanult táncrendeket, azok funkcióit, zenéjét, népdalait
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 székelyföldi forgatós és verbunk
vagy: somogyi csárdás, ugrós és karikázó

Népi ének: 6kötelező népdal

mezőségi akasztós, csárdás és sűrű magyar

kiegészítő anyag: széki lassú, porka és hétlépés

Népi ének: 6 kötelező népdal

kalotaszegi legényes, csárdás és szapora

Népi ének:6 kötelező népdal

moldvai öves, kezes, officeraszka, szerba, ruszászka, kecskés, serény
magyaros, cigányeszka
kiegészítő anyagok: szlovák csárdás vagy szatmári cigánytánc
Népi ének: 6 kötelező népdal

Legyen képes a tanuló

• a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,
• ritmusképleteket visszatapsolni, dobogni
• felismerni és megnevezni a térirányokat, pozíciókat, arányokat,

alakzatokat.
• a térkép segítségével a Kárpát-medence táncainak értelmezésére, a

táncok közötti kapcsolatok, összefüggések felismerésére.

Folklórismeret tantárgyból

A tanuló ismerje:
• a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit,
• a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit,
• a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk

legfőbb történeti momentumait, hagyományos népi kultúrájuk
meghatározó jegyeit.
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Legyen képes a tanuló

• rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és
kölcsönhatását a hagyományos népi kultúrában,

• megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit,
összehasonlítani jellemzőiket,

• felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait,
témaköreit,

• önálló véleménynyilvánításra a látott művekről.

Tánctörténet tantárgyból

A tanuló ismerje:

• az adott évfolyam tananyagát,
• a táncművészet kimagasló alapműveit,
• a nagy egyéniségek munkásságát
• az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat

Legyen képes a tanuló

• elemezni a táncművészet különböző stílusait,
• a társművészetek iránti érdeklődésre,
• a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
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X.

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KÖVETELMÉNYEK,
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

NÉPI JÁTÉK-NÉPTÁNC, NÉPTÁNC-NÉPI ÉNEK TANTÁRGYBÓL

10.1. ELŐKÉPZŐ 1. 2 évfolyam

A képzés feladata:

 a játékok iránti érdeklődés felkeltése
 a népi játékok megismertetése és megszerettetése
 alapvető táncos elemek alkalmazása
 a közösség kialakítása
 a mozgás megszerettetése

Ismertesse meg a tanulóval:
 a népi játékokat
 a népi játékok dallamait
 a népi játékok szövegeit
 a játékszabályokat
 az alapvető mozdulatelemeket

Fejlessze a tanuló:
 mozgáskészségét
 közösségérzetét
 szabálytudatát

Népi játék, néptánc

Az előképző 1-2 évfolyam megalapozza az alapfok ill. továbbképző
évfolyamok tananyagát, elősegíti annak eredményességét, ahol a népi
játékokon keresztül a gyerekek megismerkedhetnek a magyar néptánc-
kincshez szorosan kapcsolódó népdalokkal, népzenével is, valamint
elsajátítanak a különböző tánctípusokhoz szorosan kapcsolódó alapvető
mozdulatelemeket és motívumokat.
Ide sorolható a járás, ugrás, térdhajlítás, térdnyújtás, guggolás, …stb.,
valamint a csárdások egyszerűbb változatai.

Az iskola pedagógusai a tantervben javasolt játékokat az életkori sajátosságok
figyelembevételével tanítják. Élnek azokkal a helyi adottságokkal (Szatmár,
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Nyírség, Rétköz …), amelyek kapcsán hozzásegítik a tanulókat a lakóhelyük
illetve, annak környékén felgyűjtött, vagy még napjainkban is élő játékainak
eredeti funkciójába, közegébe való megőrzéséhez; például szédikézés,
spéromolás, kocsizás, falukerülés, kapuzós – bújós vonulás, túrós,
furikverseny, táncos párválasztó körjátékok, énekes körjátékok …stb.

Népi játékok
a, énekes - táncos gyermekjáték
b, népi sportjáték

Megjegyzés
A népi játékok alkalmazásánál figyelembe kell venni a gyerekek nemét, korát,
érdeklődési körét, a helyet, ahol a játékot tanítjuk

Céljaink a tanult játékokkal:
• mozgáskészség javítása,
• közösségi érzés tudatos erősítése,
• élményszerzés, játékra nevelés.

a, Eredeti énekes - táncos gyermekjátékok
• altatók Csicsíja babája ..., 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 ...,

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.
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10.2. NÉPTÁNC-NÉPI ÉNEK
Komplex tantárgy az alapfok évfolyamain

ALAPFOK 1. évfolyam

A képzés feladata:

 a játék, a tánc, a mozgás örömének megélése
 a tanult mozgáselemek tudatos használata
 az ugrás elsajátítása
 a test alkalmassá tétele a mozgásra
 az alapvető zenei ismeretek elsajátítása
 ismerkedés a térrel
 a zene és a mozgás összhangjára való törekvés
 etűd-koreográfia készítése
 a táncanyag földrajzi meghatározása
 a kísérő hangszerek megismertetése
 a jellegzetes viseletekkel való megismerkedés
 a hagyományos ruhadarabok viselésének szabályainak, kötöttségeinek

megismerése

Ismertesse meg a tanulóval:

 az ugrás fogalmát
 az alapvető ritmusértékeket
 a fő térirányokat
 a fő pozíciókat
 a tanítási óra rendjét
 a teremhasználat rendjét
 a szükséges szakkifejezéseket
 a kör, a sor, a pár fogalmát

Fejlessze a tanuló:

 ritmuskészségét
 testtudatát
 koordinációját
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 ruganyosságát
 kondícióját
 improvizációs készségét
 mozgásemlékezetét

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.) - pozícióváltások,
térdhajlítás (demi plié),
féltalpra emelkedés (relevé),
lábcsúsztatás (battement 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-gyarapodó,

vonulós, kapuzó, sportos),
•kiolvasók.

Néptánc

Dunántúli ugrós (régi stílusú táncok)
•Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető,

csapások és ezek variációi, légbokázó, dobogó cifra,

• Dudálás egyszerűbb motívumai – egyes, kettes csárdás; balra haladó Faer-
öer lépés, és ennek díszítése dobbantással és három lépéssel(cifrával).
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Kiegészítő anyag:

Dél-dunántúli karikázó (lányoknak)
•karikázó motívumok (Somogy: ingó- és kombinációi csárdással, lépővel,

rida lépés váltásokkal, rida-bekezdő)

Eszközös táncok: kanásztánc
üveges

Az alapfok 1. évfolyamon a legfontosabb a dél-dunántúli ugrós táncanyag
alapvető stílusjegyének, az UGRÁSNAK az elsajátítása, illetve ennek tudatos
használata. A somogyi ugrós kiegészíthető vagy felcserélhető a Kelet-
Dunántúl ugrósaival (pl.: Sárköz), ha a folyamatos, erőteljes, lenthangsúlyos
térdrugózások nehézséget okoznak.

A tanulók folyamatosan megismerkedhetnek az improvizációval, annak
játékosságával ill. a ritmikai, dinamikai plasztikai lehetőségeivel.

Az eszközös táncok tanítása csak akkor javasolt, ha az ugrós táncok
alapmotívumait (háromlépés, lengető … stb.) a tanuló készség szintén
használja, folyamatos önálló improvizációra képes. A karikázó tanítását csak
a megfelelő életkort elért tanulóknál érdemes elkezdeni, ott, ahol tudják
értelmezni annak funkcióját, megfelelő énektechnikai tudással rendelkeznek,
és a motívumok tanulása és táncolása sem jelent gondot.

Célszerű minél hamarabb megismertetni a tanulókkal a pozíciókat és
térirányokat, amelyek később rengeteg játékos feladathoz alkalmazhatóak,
illetve elősegítik a térben való tájékozódást, a koreográfiakészítést és a
motívumok megtanulását.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

•Legyenek képesek ritmusképleteket visszatapsolni, visszadobogni.
Ismerjék az irány és a térirány fogalmát, az egyszerűbb alakzatokat (kör,
félkör, sor oszlop), és a I., II., III., pozíciókat.

•Tudják követni, és pontosan bemutatni a különböző ütemszámú
gimnasztikai gyakorlatokat, tudjanak figyelni a helyes testtartásra.

•Az alapfok 1. évfolyam elvégzése után a tanulók tudjanak táncolni a tanár
által megjelölt dunántúli ugrós motívumokból (legalább 10), tudják
felismerni és megnevezni azokat, illetve tanuljanak énekelni legalább 6-8
népdalt.
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NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:
 az éneklés örömének megélése
 hangképzés
 az ének és a tánc egységének megismertetése
 a népi éneklési technika kialakítása

Ismertesse meg a tanulóval:

 a dunántúli dallamok lüktetését
 a kanásztánc ritmust
 a 2/4-es ütemet
 a táncokhoz kötött dallamokat
 a tánc közbeni éneklés követelményeit

Fejlessze a tanuló:
 éneklési kedvét
 stílusismeretét
 tiszta éneklését
 hangképzési technikáját
 légzéstechnikáját

Fejlesztési követelmények:

A hangterjedelem kitágítása egy oktávra. A torokhangon való éneklés
fokozatos kialakítása, a 2/4-es lüktetés érzetének megtanulása. Negyedes és
nyolcados dallammozgás ritmizálása, nagyobb dallamívek összekötése egy
levegővétellel.

Belépő tevékenységforma:

A pedagógus csak a hangadásban segít, a gyerekeknek csoportosan kell
énekelni a tanár segítsége nélkül.
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Tananyag

Kötelező dalok :

1. Télen nagyon
2. Cinege, cinege
3. Édesanyám rózsafája
4. Pap Vendelnek
5. Hol jártál az éjjel

Kiegészítő dalok:
1. Víz alá, víz alá
2. Erdőjáróznak a lányok
3. Szentbalázsi kislány
4. Csóri kanász mit főztél
5. Leesett a makk a fáról

Szabadon választott dalok: a koreográfia szerint

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

Az adott tájegységekről tanult 5 kötelező népdalt, a szabadon választható
népdalokból a tanultak szerint emlékezetből tudjon a tanuló bemutatni. A
pedagógus a kezdőhangot megadhatja.
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ALAPFOK 2. évfolyam

A képzés feladata:

 az ugrás különbözőségei, hasonlóságai, típusainak megismertetése
 az ugrás kiterjedésének megismertetése
 a páros ugrós jellemzőinek tudatosítása
 a kötött verbunk szabályainak elsajátítása
 a szakkifejezések elsajátítása
 a táncanyaga földrajzi meghatározása
 a kísérő hangszerek megismerése
 a jellegzetes viseletdarabok elnevezése

Ismertesse meg a tanulóval:

 a rábaközi dus mozgásanyagát
 az összekapaszkodás módjait
 a tánc zenei jellemzőit, az esztam kíséretet
 a nyolcados csapásokat
 a tánc megvalósításának formai lehetőségeit
 a férfi-női magatartás törvényszerűségeit

Fejlessze a tanuló:

 ritmuskészségét
 koordinációját
 ruganyosságát
 kondícióját
 improvizációs készségét
 mozgásemlékezetét

Tananyag

Tánctechnika
•gimnasztika
•speciális gyakorlatok:

az eddig tanultak ismétlése, kombinációja,
újabb pozíció (V.),
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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.

Néptánc

Rábaközi dus
• Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugró-csapó és

variánsai, terpeszcsapó, lengető, cifra,

Kiegészítő anyag:

Körverbunk (fiúknak)
• verbunkmotívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós és variációi,

lengető-
séta, pattintó csapó, hegyező

Sárközi karikázó (lányoknak) három részes karikázó részeit /lépő, csárdás,
futó/

• ingó, egylépéses csárdás; tovahaladó csárdás; 5/8-os lépő;

Megjegyzés: Az aszimmetrikus lüktetésű ének és tánc tanítását
meghatározzák az életkori sajátosságok és jellemzők.
A pedagógus döntése alapján válhat a tanítási anyag részévé, vagy
felcserélhető a tanár által meghatározott motívumrendszerrel, vagy más
dunántúli karikázó táncanyaggal.

Az alapfok 2.évfolyamon a rábaközi ugrós megismerése elindítja azt a
folyamatot, amelyben a tanulókban a táncok közötti hasonlóságok és
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különbségek láttatásával kialakíthatjuk a stílusérzék fogalmát. (dél-dunántúli
ugrós ↔ rábaközi ugrós).

A kiegészítő anyagban a férfi és női táncokkal való ismerkedés (verbunk –
karikázó) lehetőséget nyújtanak a nemi identitás tudatosításához.

A rábaközi verbunk táncolásával a tanuló elkezdi az ismerkedését a
gesztussal, annak alkalmazási lehetőségeivel, melyet a felsőbb évfolyamokon
tovább bővíthet.
A karikázó tanulásánál fontos a kör fogalmának tisztázása, annak kialakítási
és megtartási lehetőségei, valamint az is, hogy az egyén miként lehet része az
egésznek, vagyis az alkalmazkodás fontossága. A lányok csak karikázó
motívumokkal ismerkednek. Annak teljes megismertetése a későbbi
évfolyamok feladata.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

• Tudjon zenére gimnasztikai gyakorlatokat végrehajtani, ill. járás közben
ritmusképleteket visszatapsolni.

• Ismerje a IV., V., VI., pozíciókat, ismerje fel az ugrósok közötti
hasonlóságokat és különbségeket.

• Az alapfok 2. évfolyam elvégzése után a tanulók tudjanak rábaközi dus,
verbunk és karikázó motívumokat (legalább 10), ismerjék fel és
nevezzék meg azokat, illetve tudjon legalább 5 tájegységhez kapcsolódó
népdalt elénekelni.

• Legyen képes a térképen megmutatni Rábaközt, tudjon falvakat
megnevezni.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:

 a 4/4-es lüktetés rend megismertetése
 a hangképzés technikájának elsajátítása
 az előéneklés technikájának megismertetése
 kiscsoportos együtt éneklés
 az aszimmetrikus lüktetés megismertetése
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Ismertesse meg a tanulóval:
 az előénekes feladatát
 az előéneklés és bekapcsolódás technikáját
 a karikázó dalok éneklésének követelményeit
 a zenekar melletti éneklés kritériumait
 a tánc közbeni éneklés kritériumait
 a dallamívek megformálását
 az előadásmód kritériumait

Fejlessze a tanuló:

 éneklési kedvét
 stílusismeretét
 tiszta éneklését
 hangképzési technikáját
 légzéstechnikáját
 előadói készségét

Fejlesztési követelmények:

A 4/4-es zenei lüktetés érzetének kialakítása a tanulóban. Tudjon a gyermek
erőteljes torokhangon énekelni, de nem túlerőltetve. Az előéneklés, vagyis a
szóló éneklés kifejlesztése. Tudjanak egymás énekébe bekapcsolódni.

Belépő tevékenységformák:

Kezdőhang megadásával a páros, vagy kis csoportos éneklés gyakoroltatása.
A tehetséges gyerekek kiemelése és az énekkezdés, előéneklés gyakoroltatása.
Differenciált foglalkozások.

Tananyag
Kötelező dalok:

1. Szélről legeljetek
2. Bojtár volt a nagyapám
3. Elment Szent Péter
4. Barna kislány ne…
5. Töltsd teli pajtás …
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Kiegészítő anyag:
- Rábaközi verbunk:

Ez a kislány

- Sárközi karikázó
1. Báta vize …
2. Kiskertemben …
3. Ez a bajor

Szabadon választott anyag: a koreográfia szerint

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei:

Az adott tájegységről tanult népdalokból 5 kötelezőt, a szabadon
választhatóakból a tanultak szerint emlékezetből tudjon előadni a megfelelő
stílusban erőteljes torokhangon.

ALAPFOK 3. évfolyam

A képzés feladata:

 a negyedes lüktetésrend megismertetése
 a nyújtott és éles ritmus megismertetése
 a párban táncolás hagyományos (a népi kultúrában ismeretes)

törvényszerűségeinek megismertetése
 az összekapaszkodási módok megismertetése
 a páros forgás technikájának megismertetése
 a zenei lüktetésrendhez igazodó felfelé törekvés, fenthangsúly tudatos

alkalmazása

Ismertesse meg a tanulóval:

 a táncok elnevezésit
 a tájegység fogalmát
 a stílusjegyeket, jellemző táncos elemeket
 a táncszerkesztés törvényszerűségeit
 a földrajzi jellemzőket
 a zenei jellemzőket, a dűvő kíséret jellemzőit
 a jellegzetes hangszereket, zenekari felállásokat
 a viseletdarabok elnevezéseit
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Fejlessze a tanuló:
 ritmuskészségét
 koordinációját
 ruganyosságát
 kondícióját
 improvizációs készségét
 mozgásemlékezetét
 állóképességét
 térbeli tájékozódási képességét
 az együttműködési képességét
 a toleranciát
 a higiéniás igényét

Tananyag

Tánctechnika
• gimnasztika
• speciális gyakorlatok:

az eddig tanultak kombinációja,
lábdobások (battement tendu jeté, grand battement jeté),
fejkapás technika,
forgás.

Ritmika
• kontrás taps gyakorlása,
• járás - futás változó tempójú zenére.

Táncos nyelv
• tempó: lassú, közepes, gyors (tánctípushoz kötve),
• szimmetria- aszimmetria.

NÉPTÁNC

Szatmári, vagy nyírségi lassú és friss csárdás (ismerkedés az új stílusú páros
táncokkal)

• szatmári motívumok: csárdások, hegyező, bokázók, fonás előre-hátra,
félfordulós, átvetős

• lányoknak forgások
• fiúknak csapások
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Magyar verbunk, vagy nyírségi oláhos
• szatmári verbunk: bokázók, csapások, cifra variációk, keresztezők
• nyírségi oláhos: bokázók, cifrák, csapások

Hajlikázó: párválasztó játék

Megjegyzés: a hajlika tánc élesen elkülönül jellemzőiben és funkciójában is a
vonulós és falukerülő játékoktól Ezért megtanításukkor erre ügyelni kell.

Kiegészítő anyag:

Széki négyes
Széki csárdás

Megjegyzés: a széki táncokkal való ismerkedést csak olyan osztályokban
javasolt, ahol az életkori sajátosságok ezt lehetővé teszik.

Az alapfok 3. évfolyam táncanyaga a szatmári verbunk és csárdás, valamint
kiegészítő anyag a széki négyes és csárdás, melyek az ugrósok után komoly
feladatot állítanak a tanulók elé: a páros táncot.

Az előző évfolyamok játékai, mind előkészítésként szolgáltak, ahol a tanulók
folyamatosan találkoztak a „pár” fogalmával (páros fogó, párválasztó játékok
stb.)

Fontos fogalmak:
• a csárdás, mint nemzeti karakter
• párviszony,
• fogásmód,
• fiúk – lányok egymáshoz való alkalmazkodása.

Mivel iskolánk külön figyelmet szentel a helyi tánckultúrának, ezért a
szatmári táncok tanulásán a táncanyag ismeretének mélyítését értjük. A fiúk
megismerkedhetnek megyénk karakteres férfitáncaival, a magyar verbunkkal,
vagy a nyírségi oláhossal, míg a lányok életkoruknak megfelelően, a régen is
csak lányok által használt böjti játékokat tanulják. (falukerülés, kapuzós-bujós
vonulás, táncos-párválasztó játék, körjáték, cikkázás)

A kiegészítő anyagban a széki táncok megismerésének kapcsán említést kell
tenni az erdélyi tánckultúra hagyományokat őrző szerepéről. A széki négyes
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tanulásánál érdemes figyelmet szentelni a tánchoz használt dalokra, azok
sokszínűségére, táncbeli szerepére.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei:

• Tudják értelmezni, és helyesen elvégezni a táncelőkészítő gimnasztika
gyakorlatait (forgásgyakorlatok, lábdobások)

• Ismerje a fenthangsúly fogalmát, tudja azt megfelelően alkalmazni. A
fiúk tudjanak életkoruknak megfelelően magyar verbunkot, vagy oláhost
improvizálni, a lányok ismerjék a helyi böjti játékokat (típusonként 1-1),
annak szabályait, formáit és funkcióját.

• Az alapfok 3. évfolyamának elvégzése után a tanuló tudjon nyírségi vagy
szatmári csárdás zenére életkorának megfelelően párban táncolni
(csárdás, félforduló, átvetős, forgás, figurázás).

• Legyen képes legalább 5 népdalt énekelni, lassú, közepes és gyors
tempóban is.

• Ismerje a tájegységnek megfelelően a nyírségi – szatmári táncok néprajzi
hátterét.

• Legyen képes széki négyes zenére életkorának megfelelően kétpáros zárt
körben egyszerű forgólépést irányváltoztatásokkal táncolni, illetve a
székiek régies forgás páros táncát zárt összefogódzásban táncolni. (páros
forgás, félforduló, egylépés)

• Ismerjék és értsék a tanulók az eredeti film fogalmát, funkcióját.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:

 hangterjedelem növelése
 magabiztos dalkezdés elsajátítása
 szóló szerep kialakítása
 a tempóváltás megvalósítását

Ismertesse meg a tanulóval:
 az előadásmód jellemző vonásait
 a díszítés technikáját
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 a fokozatos tempó növelést
 a tempóváltást

Fejlessze a tanuló:
 éneklési kedvét
 stílusismeretét
 tiszta éneklését
 hallását
 hangképzési technikáját
 légzéstechnikáját
 előadói készségét

Fejlesztési követelmények:

A lassú, közepes és gyors tempó érzetének kialakítása. A szimmetria és az
aszimmetria felismerése és éneklésben való kialakítása. A parlando és a
rubato különbségeinek ismerete, az adott dalok éneklése ezekben az
előadásmódokban. A lágyított torokhang kialakítása, egyszerű díszítések
megtanulása. A hangterjedelem bővítése oktávon túlra.

Belépő tevékenységformák:
A szóló szerep kialakítása, a zenekarral való együttműködés, a „kikérés”
gyakoroltatása.

Tananyag

Kötelező dalok :

Nyírségi csárdás dallamok
1, Zöld erdőben…
2, Esik az eső …
3, Ez a falu…
4, Akkor szép …
5, Ez az utca…

Szatmári csárdás
1, Szól a fügemadár
2, Fekete gyűrűfa sátor
3, Rózsa Sándor
4, Fekete tyúk szedegeti
5, Lóra csikós, lóra
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Nyírségi
Oláhos
1, Ha megfogom az ördögöt …
Böjti játékok

a; falu kerülés – Nem megyünk mi messzire …
b; kapuzós-bujós vonulás – Bújj, bújj …
c; hajlika – Hopp Sárinka

Ezér a legényér
Túl a Tiszán

d; körjáték – Haj meggy, meggy
Hatan vannak a mi ludaink

e; fogójáték – cikkázás

Kiegészítő anyag: széki dallamok (az alapfok 4, év anyagából)
Szabadon választott anyag:

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei:

Az adott tájegységekről tanult népdalokból 5 kötelezőt, a játékdallamok közül
ötöt, a szabadon választható dalokból pedig szintén ötöt emlékezetből tudjon
előadni a tájegységre jellemző stílusban.

ALAPFOK 4. évfolyam

A képzés feladata:

 a forgások technikai előkészítése( egyéni és páros formák)
 táncolás aszimmetrikus zenére
 összefüggések megtapasztalása a különböző páros forgások technikája és a

forgások lendülete között
 az összekapaszkodási módok alkalmazása a széki és a bodrogközi táncok

táncolása során

Ismertesse meg a tanulóval:

 a széki táncrend fogalmát
 a táncrend táncait, elnevezését
 a sánta dűvő kíséretet
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 a gyors esztám kíséretet
 az erdélyi dialektus földrajzi kiterjedését
 a széki viselet jellegzetes darabjait
 a széki hagyományokat
 a bodrogközi táncok elnevezéseit
 a táncos elemek variációs lehetőségeit

Fejlessze a tanuló:

 ritmuskészségét
 koordinációját
 ruganyosságát
 kondícióját, állóképességét
 dinamikai készségét
 improvizációs készségét
 mozgásemlékezetét
 térbeli tájékozódási képességét
 az együttműködési képességét
 a toleranciát
 a higiéniás igényét

Tananyag

Tánctechnika
• 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)
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NÉPTÁNC

Széki négyes és csárdás (erdélyi dialektus):
• lépő, váltó, séta-cifra, forgás

vagy:

bodrogközi csárdás és verbunk
• Hatoztató, bokázók , hegyezők, csárdás . páros forgás, cifrák stb.

Kiegészítő anyag:

Mezőségi forgások megalapozása

Széki sűrű és ritka tempó

Megjegyzés:
A széki sűrű és ritkatempó tanítása a mozgáskoordináció fejlettségének,
életkornak a függvénye. Tanításuk a tanár döntése alapján lehetséges.

Az alapfok 4. évfolyamon a tanulók elkezdik, vagy folytatják a széki táncok
megismerését.
Tisztázandó fogalmak: a táncrend – 2 félpár, ennek kapcsán a táncház, a
táncház mozgalom szerepe Magyarországon.

A bodrogközi csárdás sokszínűsége teret ad a tanulóknak a csárdásról
tanultak bővítésére, hiszen a motívumok ritmikai és dinamikai lehetőségei és
a párban való táncolás plasztikai megoldásai mind ezt teszik lehetővé.

Kiegészítő anyagként a sűrű és ritka tempó lehetőséget biztosít arra, hogy a
fiúk megtanulják a virtuóz erdélyi férfitáncok alapvető mozdulatelemeit,
annak a szerkesztési lehetőségeit.
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Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

• Az alapfok 4. év, hatodik évfolyam elvégzése után a tanulók az előző
évfolyamot kiegészítve ismerjék a széki csárdást és négyest, annak zenei
és dalanyagát.

• Életkori sajátosságokat figyelembe véve tudják táncolni a következőket:

• négyes: két páros zárt körben egyszerű forgólépés és irányváltások
• csárdás: zárt összefogódzásban páros forgás, félforduló, egylépés

• A fiúk ismerjék a sűrű és ritka tempó alapmotívumait (szűkmozgású,
sarkazó-kopogó figurázás).

• A tanulók tudjanak énekelni legalább 4-4 széki négyes és csárdás
dallamot.

• Tudják Szék helyét a térképen, ismerjék a táncok néprajzi hátterét.

• A tanuló legyen képes bodrogközi zenére párban önálló etűd
szerkesztésre (csárdás, átvetős, forgás, női és férfi figurázás)

• A fiúk ismerjék a verbunk felépítését, funkcióját, tudjanak önállóan
improvizálni a tanult figurákból (bokázók, hegyezők, cifrák, csapások).

• Legyenek képesek legalább 5 bodrogközi dal éneklésére, ismerjék a
tájegység településeit, helyét a térképen.

• Az órák tánctechnikai része tartalmazzon különböző nehézségű
forgásgyakorlatokat (lépő, ugró, perdülő forgás), melyek a későbbi
évfolyamok táncanyagainak előkészítését szolgálják.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:
 az erdélyi népdalok éneklési technikájának megismertetése
 a csujjogatás technikájának megismertetése
 a díszítés technikai megvalósításának megismertetése
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Ismertesse meg a tanulóval:

 a széki táncrend dallamait
 a csujjogatás hagyományát
 táncszók szövegeit, tánc közbeni alkalmazását
 a bodrogközi csárdás dallamokat

Fejlessze:

 éneklési kedvét
 stílusismeretét
 tiszta éneklését
 hallását
 hangképzési technikáját
 légzéstechnikáját
 előadói készségét

Fejlesztési követelmények:

Az erdélyi és a magyarországi hangképzés közti különbség elsajátítása, a
különböző tájegységek népdalainak stílusos előadása. A táncrendben
elhelyezkedő táncok tempóbeli különbségeinek ismerete. A csujjogatás, mint
új táncszínesítő eszköz stílusos előadása, megtanulása.

Tananyag

Kötelező dalok: /A vagy B csoport/

A; Széki csárdás
1; Árvalányhaj …
2; Ne nézz rám …
3; Azt hallottam én a héten …
4; Kalapom, kalapom

Széki négyes
1; Ezek a szép szász leányok …
2; Hajtsd ki rózsám …
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Kiegészítő anyag:
3; Édesanyám is volt …
4; Erdő, erdő …

B; Bodrogközi csárdás
1; Szárnya, szárnya …
2; Sárga zsinór …
3; Gyócs az ingem …
4; Debrecenben sütik a jó kenyeret …
5. Esik az eső nagy sár van a faluba
6.A cigándi bíró falujába

Kiegészítő anyag: A széki sűrű-és ritkatempó formai elemzése, a széki
zenekar jellemzői, a széki harmonizálás jellegzetességei, a jaj- nóták
jellemzői.

Szabadon választott anyag: a koreográfia szerint

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

Az adott tájegységekről tanult népdalokból 5 kötelezőt, a szabadon
választható dalokból a tanultak szerint emlékezetből, stílusosan tudjon a
tanuló bemutatni.
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ALAPFOK 5. évfolyam

A képzés feladata:
 a tanult tánctípusok jellemzőinek tudatosítása, ezek felhasználása az új

ismeretszerzés során
 a nemi identitás mélyítése
 összetett ugrós táncelemek kötési lehetőségei, térbeli megformálásnak

lehetőségei
 a csárdások hasonlóságainak és tájegységbeli különbözőségeinek

ismertetése
 a tartás-ellentartás fejlesztése

Ismertesse meg a tanulóval:
 az önálló forgások technikáját- női szerepek
 a karalatti forgatások technikáját-férfi szerepek
 az erdélyi táncok jellegzetes párviszonyát, a megfelelő táncos

magatartást
 a zenei jellemzőket
 a földrajzi , történelmi jellemzőket
 a zenei jellemzőket
 a jellegzetes kísérő hangszereket, kíséretmódokat
 a táncok elnevezéseit
 a táncok stílusát

Fejlessze a tanuló:

 ritmuskészségét
 koordinációját
 ruganyosságát
 forgástechnikáját
 dinamikai készségét
 improvizációs készségét
 mozgásemlékezetét
 állóképességét
 térbeli tájékozódási képességét
 az együttműködési képességét
 a toleranciát
 a higiéniás igényét
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Tananyag

Tánctechnika
• gimnasztika,
• speciális gyakorlatok:

alapgyakorlatok (rúd és középgyakorlatok),
lábkörzések (demi rond, rond de jambe par terre),
ugrások (echappé) fordulva is,
forgások és ugrások diagonálban.

Ritmika
• hosszabb ritmusképletek memorizálása,
• nehezebb koordinációs gyakorlatok,
• régi és új stílusú zene felismerése.

NÉPTÁNC

Dél- alföldi páros ugrós:
• Egyes csárdás, cifra, kirúgós cifra, futós-kirugós cifra, oldalazó,

hátravágó, kopogó, légbokázó, csapások, haladóbokázó, földcsapó

Dél-alföldi csárdás:
• Séta, séta-lengető, páros forgó, forgóváltó, páros bokázó, kisharang,

félfordulós, bedöntve is, előre- hátra haladó

Kiegészítő anyag:

Mezőségi páros táncok: akasztós, szökős, csárdás

Mezőségi férfitáncok: sűrű legényes

Az alapfok 5. évfolyam két különböző tájegység táncaiba nyújt betekintést.

A dél-alföldi oláhos tanításánál érdemes a tanult ugrósok stílusjegyeit
felelevenítve, összehasonlítva megismertetni a tanulóval az új motívumokat.
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Az új csárdásanyag stílusjegyei jól érzékelhetők, ha összehasonlítjuk a
nyírségi (helyi) csárdás alapmozdulataival. (páros fogásmód, páros forgás,
csárdás, félfordulók)

A kiegészítő mezőségi táncanyag az ugrós és a csárdás után újabb lépcsőfok
a tánctanulásban, melynek eredményessége akkor „kézzelfogható”, ha a
bevezetőben említett rávezető, előkészítő gyakorlatokat rendszeresen
alkalmazzuk.

Külön figyelmet kell szentelni a lányoknak kar alatti kiforgatására, melynek
előkészítése már az alapfok 4. év hatodik évfolyamon elkezdődött, ami más
erdélyi táncoknak is fontos jellemzője, ezért ez külön gyakorlást igényel. A
mezőségi sűrű legényes egy újabb lépcsőfok a férfitáncok között, elsajátítása
csak a megfelelő technikai képzettség mellett lehetséges.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei:

• A tanulók az alapfok 5. év hetedik évfolyamának elvégzése után
legyenek képesek dél-alföldi páros ugrós és csárdás motívumaiból önálló
etűd szerkesztésére, a figurák tudatos alkalmazására: értelmezzék a páros
ugrós ritmikai, dinamikai és plasztikai lehetőségeit, ismerjék a csárdás
félfordulós motívumának táncolási technikáját. (fiú – lány szerep)

• Ismerjék a tanulók a mezőségi táncok jellemző motívumait, annak
sajátos táncolási stílusát (páros forgás, irányváltó lépés, kar alatti
kiforgatás). Értsék a tanulók a karalatti forgatás technikáját, a nemek
szerepét, viszonyát.

• Tudjanak legalább 9-9 dél-alföldi és mezőségi népdalt énekelni,
legyenek képesek Dél-Alföld és Mezőség térképen való elhelyezésére,
tudják értelmezni a táncok néprajzi hátterét.

• Legyenek képesek összetett forgás- és ugrógyakorlatok végrehajtására.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:

 az erdélyi zenei hangzás, zenekari felállás megismertetése
 az erdélyi énekes népzene mezőségi jellemző vonásainak

megismertetése
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Ismertesse meg a tanulóval:

 a kíséretmódokat
 a kíséretmód és a tánc összefüggéseit
 a” jaj-nótákat”
 az aszimmetrikus lüktetést
 a mezőségi zenekar hangszereit, funkcióját
 a táncrend zenei jellemzőit
 a csujjogatásokat

Fejlessze a tanuló:

 stílusismeretét
 zenefelismerését
 éneklési készségét
 díszítéstechnikáját
 légzéstechnikáját
 előadásmódját

Fejlesztési követelmények:

A régi és új stílusú zene stílusjegyeinek ismerete, különbségeinek tudása. A
tanuló legyen képes hosszabb ritmusképlet memorizálására. Tegyen
különbséget a magyarországi és erdélyi hangszerek és hangszeres zenék
között. Tudja az egyes hangszerek szerepét a zenekarban.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

Az adott tájegységekről tanult népdalokból 5 kötelezőt, a szabadon
választható népdalokból a tanultak szerint tudjon énekelni. A
csujjogatásokból 4-4-t emlékezetből tudjon előadni a tájegységekre jellemző
stílusban.

Tananyag:

Kötelező dalok:

Dél-Alföldi ugrós
1; A szegedi halastó, …
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2; Nincs Szentesen …
3; Az oláhok, az oláhok …
4; Esik az eső

Dél-Alföldi csárdás
1; Kék ibolya, ha leszakajtanálak
2; Kertünk alatt aratják a zabot

Kiegészítő anyag:
3; Elveszett a lovam …
4; Kis pacsirta …
5; Áristomba de kemények az ágyak

Kiegészítő anyag

Mezőségi akasztós
1; Három csillag …
2; Diófából …

Mezőségi csárdás
1; Én az éjjel …
2; A múlt nyáron …
3; Azt gondoltad régi babám …

Kiegészítő anyag:

4; Mikor megyek a faluból …
5; Császár körte …
/Feketelak: Szép a fekete bárány

A borostyán apró kéket …/

Szabadon választott anyag: a koreográfia szerint

ALAPFOK 6. évfolyam

A képzés feladata:

 a tananyag elsajátítása
 a lenthangsúly tudatos használata
 összefoglalás, rendszerezés
 az elméleti ismeretek összegzése: táncfolklorisztika, zene, viselet
 felkészülés az alapfokú művészeti vizsgára
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Ismertesse meg a tanulóval:
 a lenthangsúly fogalmát
 a jellegzetes elemek(bukós) variációs lehetőségeit
 az ugrós táncok vonulós, haladós lehetőségeit, marsként való

alkalmazását

Fejlessze a tanuló:
 mozgásemlékezetét
 stílusismeretét
 mozgáskoordinációját
 előadói készségét
 improvizációs készségét

Tananyag

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

Palóc lassú és friss csárdás
• csárdás: egy lépés, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, bukós, bokázó

Verbunk (fiúknak)
• verbunklépések, lépő, bokázók, lengetők, cifrák, hegyező, sarkazó,

csapók, zárók
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Karikázó (lányoknak)
• egyes-, kettes-, tovahaladó csárdások, bukósok, ridaforgó váltásokkal

Vagy:

Sárközi táncok
• ugrós csárdás, verbunk, karikázó

Kiegészítő anyag:

Vajdaszentiványi táncok : verbunk, forduló, lassú csárdás, cigány csárdás

Lőrincrévi táncok : Pontozó, csárdás

Rendszerezés: az eddig tanult táncok átismétlése a jellegzetes stílusjegyek
összefoglalása, a tánctípusok és táncdialektusok tükrében.

Az összefoglalás kiterjed a táncokhoz kapcsolódó zenei ismeretek
átismétlésére, valamint a folklórismeret tantárgy anyagának áttekintésére is.

A rendszerezés és az összefoglalás segíti az alapfokú vizsgára való
felkészülést is.

Az alapfok 6. évfolyamon egy teljes táncrend elsajátítása a cél.

A régies sárközi karikázó részeinek megismerése mellett fontos a körtánc
funkciójának, valamint profanizálódásának értelmezése is.
A verbunk lehetőséget biztosít a fiúknak az individuum kibontakoztatására.
A csárdáson keresztül a tanulók megismerhetik a nyugati dialektus
csárdásainak jellemző vonásait: szegényes motívumkincsű lassú csárdás,
gazdag rengeteg apró lábfigurát alkalmazó friss csárdás.
Az ugrós tánc formája (kör, kólótartás), zenéje (tambura) magyarázatot ad a
sárközi tánckultúra délszláv rokonságára is.

A nyugati-palóc táncanyagban fontos szerepe van a lenthangsúlynak,
melynek értelmezése a táncok tanulása előtt elengedhetetlen.

Fontos a kétrészes palóc karikázó új stílusú dallamainak megismerése,
valamint az, hogy ezek a karikázók a csárdásokkal kibővülve egy újabb
réteget képviselnek.
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A verbunkra a kötetlen szerkezet a jellemző, melyben az önálló táncalkotás
fontos szerepet kap.

A csárdás legjellemzőbb motívuma a bukós, amely Sárköz v. Somogy
hasonló motívumaival összevetve jól elsajátítható.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

• A rimóci táncanyagban a tanulóknak ismerni kell a tánc jellegzetes
stílusjegyeit (lefelé törekvő fenthangsúly), részeit (karikázó, sarkantyús,
kidobós) és a táncok motívumait.

• Az alapfok 6. évfolyam elvégzése során tudjanak sárközi zenére ugróst
és csárdást táncolni.

• Ismerjék fel a sárközi csárdás lassú és gyors részeinek különbségeit:
egyszerű csárdás motívumok (kettes csárdás, forgás), összetett friss
motívumok (sarkazók, háromlépés, lippentő).

• Tudják a lippentő végrehajtásának technikáját. Ismerjék fel az ugrós
mozdulatelemeinek (lengető, hegyező, háromlépés) variációs
lehetőségeit (egyszerű és bővített motívumok).

• A fiúk legyenek képesek verbunk improvizációra, tudják értelmezni az
ugrós és verbunk motívumok közötti kapcsolatot.

• A lányok tudják meghatározni a karikázó fogalmát, funkcióját, ismerjék
a karikázó részeit: lépő, csárdás, futó.

• Tudják táncolni azok motívumait, és tudják énekelni a karikázóhoz
kapcsolódó legalább 8 dallamot.

• Értsék a lépő 5/8-os ritmusát, a Faer-öer lépés fogalmát.

• Tudjanak a tanulók énekelni legalább 5-5 ugrós és csárdás dallamot,
találják meg a Sárköz helyét a térképen, ismerjék a táncok néprajzi
hátterét.

• A tanulók tudjanak improvizálni a Galga menti palóc vagy rimóci
táncokból: karikázó, verbunk, sarkantyús, csárdás, és ismerjenek
legalább 4-4 a tánchoz kapcsolódó népdalt.

• Ismerjék a tanulók a lenthangsúly fogalmát, alkalmazzák tudatosan a
csárdás táncolásánál.
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• A lányok tudják használni a palóc karikázó motívumait az önálló
táncalkotás során és ismerjék a karikázóhoz tartozó népdalokat. (legalább
4)

• A fiúk legyenek képesek a verbunk vagy sarkantyús alapmotívumok
táncolására, értelmezzék azokat önállóan is.

• Kiegészítő anyagként ismerjék a tanulók a vajdaszentiványi táncok
részeit: verbunk, forduló, lassú csárdás, cigány csárdás. Önálló
táncalkotás során tudják alkalmazni a különböző alapmotívumait,
ismerjék és használják a gesztusok variációs lehetőségeit a páros
táncokban. (kifordítások)

• Legyenek képesek a táncrészek zenei kísérleteinek felismerésére,
legalább 4 dal éneklésére.

• A fiúk tudják csoportosítani a verbunk motívumokat, a súlyláb és a
gesztus szempontjából.

• A tanulók legyenek képesek összetett koordinációs gyakorlatok
végrehajtására.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:
 összefoglalás
 rendszerezés
 ismétlés
 stílusok áttekintése (hasonlóságok-különbségek)
 felkészülés az alapfokú művészeti vizsgára

Ismertesse meg a tanulóval:
 a palóc csárdás és karikázó dalokat
 az 5/8-os lüktetsét

Fejlessze a tanuló:
 stílusismeretét
 zenefelismerését
 éneklési készségét
 díszítéstechnikáját
 légzéstechnikáját
 előadásmódját
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Fejlesztési követelmények:

Képes legyen a tanuló a különböző tánctípus zenei anyagának felismerésére a
tanult táncrendből. Az 5/8-os mozgás és éneklés elsajátítása. Legyen képes az
önálló ének és tánckezdésre.
Az eddig tanult tájegységek zenei jellemzőit ismerje, népdalait stílusosan
emlékezetből elénekelje.

Belépő tevékenységformák:

Egyéni, kis csoportos és csoportos éneklésbe való beilleszkedés, figyeljen a
saját hangjára és illeszkedjen a társai hangjához.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

Az adott tájegységekről tanult népdalokból 5 kötelezőt, a szabadon
választhatóak közül a tanultak szerint emlékezetből, stílusosan tudjon előadni.

Kötelező dalok:/ A/1 vagy A/2 és a B csoport /

A/1; Galga menti csárdás

1; Mit ér nékem …
2; Elvágtam az ujjam …
3; Sej piros Bag faluja …
4; Tudod babám …

Galga menti karikázó
1; Viszi a víz …
2; Én istenem … …

Kiegészítő anyag:

3; Kertem alja
4; Este van már késő este …

A/2; Rimóci csárdás

1; Csillag, csillag …
2; Ne vágd meg a piros almát …
3; Ha akarok szombat estét csinálok …
4, A rimóci bíró kapujába
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Rimóci karikázó
1; A rimóci szőlő …
2; Hej rozmaring, rozmaring

B; Sárközi ugrós

1; Hol jártál …
2; A bátai bíró lánya
3; Győri kanász a dombon …

Kiegészítő anyag:

4; Hej Dunáról …
5; Uccu dárom, madárom vagy Hármat tojott a fekete kánya …

Sárközi csárdás

1; Átugrottam …
2; Olvad a hó …
3; Sej mikor engem …

Kiegészítő anyag:
4; Arra alá borús az ég …
5; Jaj de sáros utca

C :Sárközi karikázó

- Lépő
1; Báta vize
2; Aranyalmás
3; Kiskalapom …
4; Kék ibolya …

- Csárdás
1; Kiskertemben szedik a virágot …
2; Erdő, erdő sűrű erdő

 Futó
1; Eje, haja retek alja …
2; Aki legény akar lenni
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Kiegészítő anyag

Vajdaszentiványi

1; Jaj de csendes eső …
2; Két fekete göndörszőrű …
3; Lement a nap …
4; Minek nékem a nagy kőház …

Szabadon választott anyag: a koreográfia szerint

10.3. Néptánc – népi ének komplex tantárgy a továbbképző évfolyamain

TOVÁBBKÉPZŐ 7. évfolyam

A képzés feladata:

 a táncrend fogalma
 a tanult tánctípusok rendszerezése egy tájegységen belül-a táncrend

felépítése
 a tanult táncelemek bővítése
 a stílusos táncolás követelményeinek betartása
 a táncszerkesztés szabályainak alkalmazása az improvizáció során
 a megfelelő táncos magatartás elsajátítása a hagyományos paraszti

követelmények figyelembevételével

Ismertesse meg a tanulóval:

 a székely táncok közül a tanár által választott falu táncait
 a forgás technikai elemeit a kiválasztott tájegységen belül
 a somogyi lassú és friss csárdás mozgásanyagát
 a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai összefüggéseit
 a kíséret ritmus és a tánc összefüggéseit

Fejlessze a tanuló:

 stílusérzékét
 forgástechnikáját
 táncos magatartását
 alkalmazkodó képességét
 mozgásemlékezetét
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NÉPTÁNC

Székelyföldi forgatós és verbunk (Jobbágytelke, Sóvidék, Nyárádmenete)
• forgatós: fiúk: összerázó, átvetős, forgó, tapsos, csizmaverős, kopogó,

ugró bokázó,
lányok: összerázó, átvetős, forgó (páros, egyéni) „kopogó”

• székely verbunk: kopogó, ugró bokázó, bokaverő, keresztező, csapásoló,
koppantgató.

vagy: Somogyi táncok
• karikázó, ugrós, lassú és friss csárdás

Megjegyzés: A tananyag felcserélhető a sárközi ugrós, verbunk, csárdás
tánctípusok anyagával

A továbbképző 7. évfolyamának új táncanyagai a székelyföldi táncok és a
somogyi lassú és friss csárdás.

A székelyföldi táncok megismerését segítheti a szomszédos, ill. rokon táncok
stílusbeli összehasonlítása és átértékelése.

A somogyi tájegység táncai (karikázó, ugrós) a csárdással kiegészítve
táncrenddé alakulnak.
A friss csárdás fontosabb motívuma a lippentős, melynek kapcsán a pár
csalogatása és annak számos lehetősége is megjelenik.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

• A tanuló tudja önállóan alkalmazni a székelyföldi (Jobbágytelke,
Sóvidék, Nyárádmagyarós) forgatós alapmotívomait: forgás, összerázás,
átvető, forgatások.

• A lányok és fiúk ismerjék föl az eddig elsajátított táncok azonosságait és
különbségeit.(vajdaszentiványi verburnk – székely verbunk,
vajdaszentiványi forgás – mezőségi forgás – székelyföldi forgás)
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• A tanuló legyen képes a tánc szerkesztési és felépítési lehetőségeinek
felismerésére, a motívumok mélyebb értelmezésére (testbeszéd, udvarlás,
csalogatás).

• Tudják elhelyezni a tanulók a térképen Székelyföldet, ismerjék falvait, a
táncok néprajzi hátterét, és a hozzájuk kapcsolódó népdalokat (legalább 4
dal).

• Ismerjék a tanulók a somogyi táncrend részeit: karikázó, ugrós, lassú és
friss csárdás. Legyenek képesek az önálló táncalkotásra a tanult
motívumok alkalmazásával.

• Tudják énekelni a különböző tánc típusok dalait (legalább 4-4). Ismerjék
Somogy helyét a térképen, illetve tudják felsorolni jellegzetesebb falvait.

• Értsék a tanulók a gimnasztika, bemelegítés jelentőségét, mely segíti a
tananyag könnyebb elsajátítását.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:

 stílusismeret elmélyítése
 dallamívek felismerése
 a lüktetésrend megismertetése
 a kísérőhangszerek megismertetése

Ismertesse meg a tanulót:

 a székely dalok díszítésével
 a cimbalom szerepével, játékával
 a zsoltárénekekkel
 a kíséretmódokkal

Fejlessze a tanuló:

 stílusismeretét
 zenefelismerését
 éneklési készségét
 díszítéstechnikáját
 légzéstechnikáját
 előadásmódját
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Fejlesztési Követelmények:

A zenei jellemzők alapján legyen képes felismerni a tanuló az adott tájegység
táncdallamának típusát, ismerjék a táncdallamok kíséretmódját. A
táncdallamok és a parlandó-rubátó dallamok éneklése során a tanuló legyen
képes a tanultakat alkalmazva tisztán, szép szövegmondással, kifejező módon
énekelni.

Belépő tevékenységformák:

A pszalmodizáló stílus megismerése, jellemzői. A székely balladák díszítése.

Tananyag:
Kötelező dalok : /A vagy B csoport /

A; Székelyföldi népdalok
1. A malomnak …
2. Elvesztettem a kecskémet …
3. Erdő mellett nem jó lakni …
4. Akkor szép az erdő mikor zöld …
5. Szivárvány havasán
6. Az hol én elmegyek

B; Somogyi népdalok
Somogyi csárdás

1. Letörött a kutam gémje
2. Szépen szól a Virág ökröm …
3. Kukorica csutája …
4. Sej, haj Subri pajtás

Somogyi karikázó:
1. Haja, haja kukorica haja

Rubato dallam :
1. Ha megunom aranyos életemet

Kiegészítő anyag:

Somogyi ugrós
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1. Csóri kanász, mit főztél…
2. Hopp subám gallérja …
3. Hej Dunáról fúj a szél
4. Erre gyere rózsám ..

Somogyi karikázó

1. Én vagyok egy csárdás kis menyecske …
2. Este, este, este akar lenni
3. Rétest ettem, megégettem a számat
4. Pattogatott kukorica, de kemény…

Szabadon választott anyag: a koreográfia szerint

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei::

Az adott tájegység tanult dallamaiból 6 kötelező és a tanultak szerint a
szabadon választott népdalok közül emlékezetből, stílusosan énekeljen a
tanuló.

TOVÁBBKÉPZŐ 8. évfolyam

A képzés feladata:

 a mezőségi táncrend megtanítása
 a táncrend részeinek, kisebb egységeinek értelmezése

Ismertesse meg a tanulóval:

 a táncrend alkotórészeit
 a táncrend zenei jellemzőit
 a női-férfi szerepek szabályait egy táncrenden belül
 a megfelelő táncos magatartásmódot
 a földrajzi, történelmi alapvető ismereteket
 a jellegzetes viselet elnevezését
 a súlyvétel fogalmát, annak alkalmazását a legényes tánctípusban
 a legényes jellegzetes pontjait
 a „ a pont” zenei jellemzőit
 a legényes előadásmódját, csoportos és egyéni változatát
 a jellemező táncszókat
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Fejlessze a tanuló:
 ritmusérzékét
 forgástechnikáját
 a tartás-ellentartása technikáját
 a forgás lendületét
 az egyensúly megtartását
 az előadói képességét
 az improvizációs készségét

NÉPTÁNC

Mezőségi páros táncok

• mezőségi páros: akasztós, forgás, kar alatti forgatás, átvetős, háta mögé
dobás, csapások, ugró bokázó; a páros tánc részeit (lassú cigánytánc,
ritka csárdás, ritka szökős, sűrű csárdás)

• mezőségi sűrű legényes

Kiegészítő anyag:

Széki táncrend

A továbbképző 8. évfolyam kötelező anyaga a mezőségi páros tánc. A
mezőségi páros táncok megismerése megkönnyíthető, ha összevetjük a széki
táncokkal, mivel az azonos tájegységen található táncok stílusjegyei
hasonlóak.

Az elsajátítandó táncok: lassú cigánytánc, ritka szökős, sűrű csárdás, sűrű
legényes

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

• A továbbképző 8. évfolyamának elvégzése után a tanulók tudják a
mezőségi táncrend táncait táncolni.

• Ismerjék a szökős és csárdás alapmotívumait: csárdás, átvetős, forgás,
hátradobás, kar alatti kiforgatás.

• Értelmezzék a párviszonyt, a különböző összefogódzások funkcióját, a
kar alatti forgás ill. forgatás technikáját.
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• A fiúk tudják alkalmazni az önálló táncalkotás során a sűrű magyar
motívumait (lábkörök, csapások) az életkori sajátosságoknak
megfelelően.

• Ismerjék a tanulók Mezőség helyét a térképen, nevezzék meg jelentősebb
falvait, tudják értelmezni a táncok néprajzi hátterét, legyenek képesek
legalább 8 dal eléneklésére.

Kiegészítő tananyagként a tanulók folytathatják a széki táncok megismerését.
A széki lassú táncolásánál a táncmotívumokon kívül a páros tánc mélyebb
tartalmának megértése is fontos. A porka és hétlépés elsajátítása mellett a
tanulóknak meg kell ismernie a polgári eredetű tánc jelentését is.

Életkori sajátosságaikat figyelembe véve tudják táncolni a következőket:
• lassú: szoros összefogásban, ide-odaingó kétlépéses csárdás
• porka: oldalt fogással állandó haladó forgás
• hétlépés: a porka előre és hátra haladó lépésekkel kiegészítve

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:

 a tánc közbeni éneklés és csujjogatás készség szintű ismeretének
kialakítása

 szólóéneklés közönség előtti megvalósítása

Ismertesse meg a tanulóval:

 a mezőségi csujjogatásokat, azok előadásmódját, zenével való
viszonyát

 a megfelelő hangszín kialakításának technikáját
 a díszítéseket
 az aszimmetrikus dallamok lüktetését, előadói feladatait

Fejlessze a tanuló:

 stílusismeretét
 zenefelismerését
 éneklési készségét
 díszítéstechnikáját
 légzéstechnikáját
 előadásmódját
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Fejlesztési követelmények :

Ismerje a tanuló az akasztós dallamok lüktetésrendjét, tudjon különbséget
tenni a különböző tánctípusok zenei kísérete között. Tudjon tánc közben
énekelni és csujjogatni.

Belépő tevékenységformák:

A népi előadásmód erőteljessége, elevensége megkülönbözteti a mezőség
énekes népzenéjét a többi magyar dialektustól.
Jellegzetessége a feszített gégeállással való éneklésből adódó különleges
hangszín.

Tananyag:
Kötelező dalok:

Mezőségi akasztós
1. Három csillag van az égen …
2. Diófából van a …
3. Édesanyám gyöngén nevelt ….

Mezőségi csárdás
1. Én az éjjel nem aludtam …
2. A múlt nyáron nem volt eső …
3. Azt gondoltad régi babám …

Kiegészítő anyag:
1..A borostyán apró kéket …
2. Udvaromon …
3. Mikor megyek a faluból …
4. Császár körte nem …
5. Szép a fekete bárány

Csujjogatások, táncszók zenére, tánc közben

Szabadon választott anyag: koreográfia szerint

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A mezőségi dallamok közül hatot, a szabadon választott, vagy a kiegészítő
dallamok közül a tanultak szerint emlékezetből tudjon énekelni a tanuló, tudja
a dallamokat a jellegzetes előadói stílusban és a megfelelő díszítéssel
énekelni.
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TOVÉBBKÉPZŐ 9. évfolyam

A képzés feladata:

 a kalotaszegi csárdás és szapora mozgásanyagának megtanítása,
 a kalotaszegi legényes mozdulatelemeinek megtanítása

Ismertesse meg a tanulóval:

 a táncrendet
 a tánc karakterét, jellemzőit
 a forgástechnika szabályait
 a karalatti kiforgatások sokszínűségét, lehetőségeit, szabályait
 a szinkópa ritmust a legényesben
 a „pont” mint táncos egységet
 a legényes tánc szerkesztési elveit
 a tánc funkcióját

Fejlessze a tanuló:

 ritmusérzékét
 forgástechnikáját
 a tartás-ellentartása technikáját
 az egyensúly megtartását
 az előadói képességét
 az improvizációs készségét

Tananyag

Kalotaszegi táncok

Csárdás, szapora, - csárdás lépés, félforduló, páros forgás, karalatti
kiforgatások, sifitelés

Kalotaszegi legényes: bekezdő, gerinc motívum, zárlat

A továbbképző 9. évfolyam kötelező tánca a kalotaszegi táncrend, mely a
táncházak egyik legkedveltebb tánca is egyben.
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A kalotaszegi táncok rendjében a csárdás és szapora mellett a legényes is
megtalálható. Ebben a szóló férfitáncban megismerkednek a fiúk a
legbonyolultabb pontszerkesztési módokkal.
A csárdásra és szaporára jellemző, hogy azonos motívumkinccsel
rendelkezik: kétlépés, forgás, félforduló, a lány karalatti kiforgatása.

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

A továbbképző 9. évfolyamának elvégzése után a tanulók legyenek képesek:
• kalotaszegi csárdás és szapora táncolására, a kalotaszegi zene

felismerésére és népdalok éneklésére (legalább 3).

• Ismerjék Kalotaszeg táncainak jellegzetes stílusjegyeit, motívumait.
Értsék a párviszonyt (csalogatás).

• Tudják segítséggel használni és értelmezni az eredeti filmeket.

• Legyenek képesek térképen megtalálni Kalotaszeget és falvait, ismerjék
a táncok néprajzi hátterét.

• A fiúk tudják alkalmazni az önálló táncalkotás során a legényes pontjait
(életkori sajátosságok figyelembevétele).

• Tudják alkalmazni a zene és a tánc egységét.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:

 a hajnali, a csárdás dalok stílusos éneklése tánc közben és vokálisan

Ismertesse meg a tanulóval:

 a hajnali dalok jellemzőit
 a csárdás dallamokat
 a kalotaszegi csujjogatásokat

Fejlessze a tanuló:

 stílusismeretét
 zenefelismerését
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 éneklési készségét
 díszítéstechnikáját
 légzéstechnikáját
 előadásmódját

Fejlesztési követelmények:

A feszített gégefővel történő éneklési technika tovább fejlesztése, a
kalotaszegi hajnali dalok díszítése a tizenegyedik évfolyam feladata.

Belépő tevékenységformák:

A tánc közbeni csujjogatás terén nehéz feladat a sorokat szünet beiktatása
nélkül elcsujjogatni.
A legényes alatti sifitelés közben szintén ez a feladat.

Tananyag:

Kötelező dalok :

Kalotaszegi csárdás
1. Nincsen rózsa …
2. Szép holdvilág volt ….
3. Villás farkú fecske …
4. Húzzad cigány, repedjen meg a húrod …

Kalotaszegi hajnali:
1. Befogom a hat ökröm..
2. Hej, nem szeretem az idők járását

Csujjogatások, táncszók zenére, tánc közben.

Kiegészítő anyag:

1. Újkorába repedjen meg a csizmám
2. Kimentem a zölderdőbe..

Szabadon választott anyag: a koreográfia szerint

Követelmények, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A kalotaszegi dallamok közül hatot a szabadon választott, vagy a kiegészítő
dallamok közül a tanultak szerint emlékezetből tudjon énekelni a tanuló, tudja
a dallamokat a jellegzetes előadói stílusban és a megfelelő díszítéssel
énekelni.
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TOVÁBBKÉPZŐ 10. évfolyam

A képzés feladata:

 a moldvai táncok sajátosságainak megtanítása
 összefoglalás
 rendszerezés: tánctípus, táncrend, táncos elemek, tájegységek
 felkészülni az alapfokú művészeti záróvizsgára

Ismertesse meg a tanulóval:

 a moldvai táncok jellemzőit, alapvető mozdulatelemeit
 a körtáncok és lánctáncok fogalmát
 a nemzetiség táncok közül a tanár által meghatározott táncot

Fejlessze a tanuló:

 ritmusérzékét
 a körben az egymáshoz való alkalmazkodás igényét
 az előadói képességét
 az improvizációs készségét

Tananyag

Moldvai táncok

Kiegészítő anyag:

Nemzetiségi táncok: szlovák, cigány, román, szerb, horvát

A továbbképző 10. évfolyamának új anyaga a moldvai tánc, emellett
lehetőség nyílik a táncanyagok földrajzi ill. tánctípusok szerinti
csoportosítására, mely egy könnyen értelmezhető és áttekinthető rendszer
létrehozását is elősegíti.

A tanulóknak meg kell ismerni a moldvai táncok 3 csoportját:
• körtáncok
• körtánc és párostánc-ötvözetek
• párostáncok
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Követelmények:

• A továbbképző 10. évfolyamának elvégzése után tudjanak a tanulók
moldvai övest, kezest, officerászkát, szerbát, ruszászkát, kecskést, serény
magyarost és cigányeszkát táncolni.

• Ismerjék a felsorolt táncokhoz tartozó dalokat (legalább 1-1), illetve azok
néprajzi hátterét.

• Legyenek képesek felismerni a legfontosabb stílusjegyeket.

• Fontos, hogy tudják értelmezni a táncok középkorias jellemzőit és
ismerjék fel a zene régies vonásait.

A tanult táncok: öves, kezes, officerászka, szerba, ruszászka, kecskés,
serény magyaros, cigányeszka.

A kiegészítő anyagok szlovák és szatmári cigánytáncok, melyek szintén a
rokon népek táncainak összehasonlításával könnyen értelmezhetőek és
tanulhatóak.

Követelmények:

• A tanulók a továbbképző 10. évfolyam elvégzése után tudják a szlovák
táncok alapmotívumait táncolni és azokat önállóan alkalmazni.

• Ismerjék és értsék a Nyíregyháza és környéki tirpákok és szlovák
rokonaik kapcsolatát, legyenek képesek a táncok azonosságainak és
különbségeinek felismerésére.

• Ismerjék a szatmári cigány táncok alapvető mozdulatait, motívumait,
stílusjegyeit. Értsék a párviszonyt, annak táncbeli lehetőségeit. Tudják
értelmezni a cigánytánc és csárdás közötti különbséget.

• Legyenek képesek a szlovák és cigány táncok zenei anyagának
felismerésére.

• Tudják az előző évfolyamok táncait táncrendekbe foglalni, eredeti
funkciójukban alkalmazni.

• A térkép segítségével legyenek képesek a Kárpát-medence táncainak
értelmezésére, a táncok közötti kapcsolatok, összefüggések
felismerésére.
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• Ismerjék és értsék a táncdialektus, a tánctípus és stílusréteg fogalmát,
fajtáit.

• Tudjanak egységes képet alkotni a magyar tánckultúráról, annak
értékközvetítő szerepéről.
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RENDSZEREZÉS

A tanult táncok átismétlése, a tánctípusok és táncdialektusok szerinti
rendszerezés.

Alapfokú záróvizsgára való felkészülés

Minden évfolyamon gondot kell fordítani az előző év tananyagának
ismétlésére, szinten tartására, az improvizációs tánctudás fejlesztésére, a már
tanult koreográfiai folyamatok biztos tudására.
Ki kell alakítani a táncos nyelvezet megismerését, a szakkifejezések ismeretét
és használatát.
A tanárok felelőssége és kötelessége a táncok zenei, földrajzi, néprajzi
vonatkozásaival is megismertetni a tanulókkal.

A 10. évfolyam végén tanulóink alapfokú záróvizsgát tehetnek. A
záróvizsgára való felkészítés a főtárgy tanár feladata.

NÉPI ÉNEK

A képzés feladata:

 ismétlés
 összefoglalás
 rendszerezés

Ismertesse meg a tanulóval:

 moldvai dalok jellemzőit
 a nemzetiségi dalok jellegzetességeit

Fejlessze a tanuló:

 stílusismeretét
 zenefelismerését
 éneklési készségét
 díszítéstechnikáját
 légzéstechnikáját
 előadásmódját



136

Fejlesztési követelmények:

Ismerjék fel a tanulók a moldvai népzene legarchaikusabb vonásait, sajátítsák
el a moldvai dalok díszítésének sajátosságait.

Az alapfok évfolyamain tanult dallamok ismétlése, rendszerezése, a zenei
jellegzetességek összefoglalása. Felkészülés a záróvizsgára.

Belépő tevékenységforma:
Moldvában a legnagyobb a zenei állandóság a zenei ékesítésben. A dinamikai
árnyalástól mentes személytelen előadásmód elsajátítása, ugyanakkor a
gazdag díszítési technika a tanév feladata.

Tananyag:

Kötelező dalok:

Moldvai
1. Gergely tánc – Édes gergelem …
2. Kecskés – Túl a vizen kicsi ház …
3. Hej páva, hej páva
4. Ludasim pajtásim
5. Én kimenék küskertembe

Kiegészítő anyag:
Cigány dallamok:

Sukár szaszamare
Kerenszavo raledrom
A nadrágom végég gombos
Elment a Lidi néni
A lebujban három cigány
Sötét van

Szabadon választott anyag: a koreográfia szerint

Követelmények:
A moldvai dallamok közük ötöt, emlékezetből a megfelelő éneklési
technikával és előadói stílusban tudja a tanuló énekelni. A tizenkettedik
évfolyam az utolsó az alapfokú iskola évfolyamai közül. A továbbhaladást a



137

záróvizsga jelenti, amely lezárja a tizenkét évfolyamos képzést. A népi ének
tantárgyból az összeállított tételek szerint zajlik a vizsga, amely elméleti és
gyakorlati részből áll.



138

XI.

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KÖVETELMÉNYEK,
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A NÉPTÁNC TANSZAK

ALAPFOKÚ ÉS TOVÁBBKÉPZŐS ÉVFOLYAMAIN
FOLKLÓRISMERET TANTÁRGYBÓL

Folklórismeret
Komplex tárgy a néptánc és népi ének tantárggyal

A tantárgy tanításának célja, feladata az, hogy a gyakorlati néptánc órákon
elsajátított táncokat a növendékek területileg ill. népcsoportok szerint is
tudják csoportosítani. A tanulók ismerjék meg a néptánccal kapcsolatos
népművészeti műfajokat, népszokásokat, az ünnepköröket.
Az elmélet és a gyakorlat együttesen alakítsa ki azt a tudást, amit a tradíció
korszerű értelmezésében a néptánc jelent, egységében ismerje meg a magyar
népi kultúrát.

Követelmények:

A tanuló ismerje:
• a néprajz és a folklór fogalmát
• a néptánccal kapcsolatos népművészeti műfajokat
• a magyar nép táji-történeti tagozódását
• ünnepköreinket, azok szokásvilágát
• táncdialektusaink jellemzőit

A folklórismeret tantárgy évfolyamonkénti továbbhaladásának minimum
követelményei:

A tantárgy oktatása az alapfok 3. év, ötödik évfolyamán kezdődik és a
továbbképző 8. év tizedik évfolyamán fejeződik be.

ALAPFOK 3. évfolyam

A képzés célja:

 a mindennapi élet tágabb értelmű szokásainak a megismertetése
 a népszokások és néptánc viszonyának megismertetése, annak

vizsgálata a hagyományos paraszti kultúrában
 a paraszti társadalom mindennapi életét szabályozó szokások

megismertetése
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 a téli ünnepkör népszokásainak megismerése

Ismertesse meg a tanulóval:

 a téli ünnepkör szokásainak időpontjait
 a vizsgált ünnepkör résztvevőit, fontosabb szerepeit és szereplőit
 a szokások szerkezetét
 a naptári és gazdásági év jelentését, tartalmát,
 a téli ünnepkör szokásainak a gazdasági évben való helyét
 a hagyományos falusi közösség viselkedési mintáit, életmódját

Fejlessze a tanuló:

 érdeklődését olyan tudományágak iránti, melyek szervesen
kapcsolódnak a népi kultúra egészéhez

 alkalmazkodó képességét
 kommunikációkészségét
 értékítélő képességét (a saját életére, hétköznapjaira kivetítve

Tananyag

1. A népszokások fogalma, csoportosításuk:
• az emberi élet nagy fordulóihoz kötődőek,
• a naptári és a gazdasági év jeles napjaihoz kötődőek

2. Jeles napok, ünnepkörök fogalma.

3. Rítus, rítuscselekvés.

4. TÉLI ÜNNEPKÖR - téli napforduló ünnepkörének eseményei közül:
• Advent
• Miklós nap – Miklós püspök legendája
• Luca – Luca széke, kotyolás
• Karácsony – szenteste, téli napforduló pogány ünnepe, karácsonyi asztal,

étkezési szokások, jósló praktikák, kántálás
• Betlehemezés
• Szilveszter – Újév – évkezdő szokások, étkezési szokások
• Vízkereszt – a karácsonyi ünnepkör lezáró eseményei – farsangkezdő
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ALAPFOK 4. évfolyam

A képzés célja:

 a tavaszi és nyári ünnepkör szokásainak megismerése
 a vizsgált ünnepkör néptáncainkkal való viszonyának megismerése

Ismertesse meg a tanulóval:

 a tavaszi és nyári ünnepkörök szokásainak időpontjait
 a vizsgált ünnepkörök résztvevőit, fontosabb szerepeit és szereplőit
 a szokások szerkezetét
 a tavaszi és téli ünnepköröknek a gazdasági évben való helyét
 a szokások a nemek és korosztályok szerint elkülönülő szerepeit

Fejlessze a tanuló:

 kifejezőkészségét
 alkalmazkodó képességét
 verbális improvizációs készségét
 szövegmondó képességét
 memorizálási képességét
 esztétikai érzékét
 értékítélő képességét

Tananyag

TAVASZI, ŐSZI, NYÁRI ÜNNEPKÖR

• Időszámítási rendszerek (lunális, szolásris, luniszoláris ünnepek)

• Nagyböjt értelmezése – táncos elemei (böjti játékok, karikázók)

• A farsang értelmezése (világi tartalma), jelentősebb eseményei közül
néhány.

Farsangvasárnap,
Farsanghétfő,
Húshagyókedd,
Hamvazószerda,
Zabálócsütörtök
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• A nagyhét és eseményei közül:
virágvasárnap – kiszehordás, villőzés, zöldág-járás
nagypéntek – legszigorúbb böjt, rituális cselekedetek pl. mosdás
húsvét vasárnapja – Körmenet, határkerülés, étkezési szokások
Vízbevető hétfő

• A pünkösd értelmezése, fontosabb eseményei, májusfa táncolása
Szent György nap
Szent Iván nap
Aug. 20.
Aratás – szüret - mulatságok, bálok

• Évzáró ünnepek:
Szentmihály-nap – cselédek, pásztorok elszámoltatása, esetleg
újrafogadása
Dömötör – juhászünnep
András nap – disznótorok adventben

ALAPFOK 5. évfolyam

A képzés célja:

 az emberi élet fordulóinak megismertetése
 a fordulópontokhoz kötődő szokások megismertetése

Ismertesse a tanulóval:

 az emberi élet fordulóinak időpontját
 az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások szereplőit, főbb

szerepeit
 ezen szokások fontosságát a hagyományos paraszti társadalomban
 szűkebb lakóhelyének főbb fordulópontjait
 a hagyományozódás rendszerét, annak fontosságát napjainkban is

Fejlessze a tanuló:

 koncentrálóképességét
 verbális kifejezőképességét
 kezdeményezőkészségét
 önállóságát
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 értékítélő képességét
 tártudományok iránti érdeklődését
 a hagyományokhoz való ragaszkodás érzését

Tananyag

AZ EMBERI ÉLET FORDULÓIHOZ KÖTŐDŐ NÉPSZOKÁSOK:

1. Születés:
• jósló, befolyásoló praktikák
• bába szerepe
• bába, az újszülött és az anya védelmét szolgáló mágiák
• koma (keresztszülő), keresztelő

2. Gyermekkor – gyermekjátékok szerepe, munkára nevelés a családban

3. Legényélet, leányélet – a tánc szerepe, a fiatalok ismerkedési lehetőségei

4. A házasság:
• a házasság előkészítése –közvetítő szerepe, leánynéző, kéretés,

hozomány, kézfogó, eljegyzés, jegyajándék
• a lakodalom – rítusok, fontosabb tisztségviselők, lakodalmi táncok
• a házasok életformája – család, nagycsalád

5. A halál:
• a halál helye a hagyományos paraszti kultúrában élők életében
• a halára való felkészülés
• sirató
• temetkezési szokások
• kísértet, gyász, sírjelek

ALAPFOK 6. évfolyam
A képzés célja:

 a magyar nép hiedelemvilágának megismertetése
 a hiedelemvilág főbb csoportjainak megismertetése
 az ősi magyar kultúra iránti érdeklődés felkeltése
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Ismertesse a tanulóval:

 a hiedelemvilág alakjait
 a hiedelemvilág főbb cselekményeit
 a hiedelemvilág alakjainak csoportosítási lehetőségeit
 a hiedelmek paraszti kultúrára gyakorolt hatását, befolyásoló jellegét

Fejlessze a tanuló:

 esztétikai ízlését
 értékítélő képességét
 érdeklődését más tudományágak iránt
 szellemi és vallási nézeteit, bővítse ezzel kapcsolatos ismereteit
 identitástudatát

Tananyag:

A MAGYAR NÉP HIEDELEMVILÁGA

1. A honfoglaló magyarság hitvilága – sámánizmus

2. A sámánhitű népek világképe – világfa, életfa
3. Természetfeletti lények:

Lidérc
Kísértet, hazajáró halottak – pl. ördög, Luca, sárkány, vámpír

4. Természetfeletti erővel rendelkező emberek:
Táltos
Garabonciás
Boszorkány

5. Tudós emberek:
látók, gyógyítók (halottlátó, jósló vándor, javasok, gyógykovácsok)

6. Babona, babonás cselekmények:
rontás, oldás-kötés, ráolvasás (a kimondott szó ereje)
védekezési praktikák
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TOVÁBBKÉPZŐ 7. évfolyam

A képzés célja:

 a népköltészet általános jellemzőinek megismertetése
 a népköltészet és a néptánc viszonyának, kapcsolatának megismertetése
 a népköltészet és a hagyományos paraszti társadalom kölcsönhatásának

megismertetése

Ismertesse a tanulóval:

 a népköltészeti műfajokat
 a műfaji sajátosságokat
 a műfajok sokszínűségét
 a műfajok kölcsönhatását,
 a műfajok egymásra épülését

Fejlessze a tanuló:

 stílusérzékét
 stílusérzékenységét
 általános világképét
 gondolkodását szűkebb környezetéről
 kritikai érzékét

Tananyag

A NÉPKÖLTÉSZET

1. A népköltészet általános jellemzése

2. Verses népköltészet:
népdal
ballada (jellemzői, előadásának alkalmai, előadásmódja)

3. Prózai népköltészet.
Mese – jellemzése, előadásának módja, a magyar népmesék főbb
csoportjai (tündérmesék, tréfák, falucsúfolók, legendamesék,
állatmesék)

4. Prózai kisműfajok:
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szólások, közmondások

TOVÁBBKÉPZŐ 8. évfolyam

A képzés célja:

 a táncos mozgáson kívül a néptáncainkhoz kapcsolódó alapvető
földrajzi és történelmi összefüggések megismertetése

 a három dialektus határainak megismertetése, kisebb egységekre
bontása

 a magyar táji csoportok megismertetése

Ismertesse a tanulóval:

 a magyar parasztság kialakulását,
 a magyar parasztság fejlődéstörténetét
 a magyar népcsoportok sokszínűségét
 a nyugati, a tiszai és az erdélyi dialektusok elhelyezkedését,

tananyagtól függően kisebb egységeit
 a rokon népek és a magyaroknak az együttélések során létrejött

kölcsönhatását, kapcsolatát.

Fejlessze a tanuló:

 önálló véleményalkotásának képességét
 más népek kultúrájához való viszonyát,

Segítse elő más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását.

Tananyag

A MAGYAR NÉP, TÁJI, TÖRTÉNETI CSOPORTOSÍTÁSA

1. A táji, történeti csoportok kialakulásának főbb okai (történeti, földrajzi)
Mindezen alapvető ismeretek elősegítik a néptánc főtárgy komlexitását.
Megkönnyítik a magyar néptánc rendszerének megértését. Betekintést
nyernek a tanulók a magyar paraszti kultúra egyes részeibe, megismerhetik a
részek állandó kölcsönhatásait, egymásra épülését.
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2. Martin György tánc alapú csoportosítása (táncdialektusok) A három
történeti stílusréteg határainak ismerete megkönnyíti a kisebb tájegységek(a
tanult táncoknak megfelelően) területi elhelyezkedésének a megismerését.

3. Táji csoportok:
• Dunántúl – Kisalföld (Hanság, Rábaköz, Szigetköz), Sárköz, Somogy
• Felföld – palócok, Csallóköz, Galgamente, Hegyköz
• Alföld – Bodrogköz, hajdúk, Nyírség, Szatmár, Kalocsa vidék, Szeged
• Erdély és Moldva – Erdély és a Partium értelmezés, Kalotaszeg,

Mezőség - Szék, székelyek, csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu)
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XII.
TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KÖVETELMÉNYEK,

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A NÉPTÁNC TANSZAK
TOVÁBBKÉPZŐS ÉVFOLYAMAIN
TÁNCTÖRTÉNET TANTÁRGYBÓL

Néptánc és moderntánc tanszakon egyaránt kötelezően választható. A
tantárgy tananyagát a néptánc tanszak helyi tantervében fogalmaztuk
meg, amely tantervi követelmény érvényes a moderntánc tanszak
továbbképzős évfolyamaira is.

A tánctörténet tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat a
tánctörténet emlékanyagával.

Feladata, hogy megismertesse a tanulókkal
• a tánctörténet tárgyát
• a tánc és társművészete kapcsolatát
• az alkotásban rejlő gondolatiság lényegét, ennek összefüggését az adott

kor természetszemléletével, hitvilágával, társadalmi körülményeivel.
• a hazai és nemzetközi tánctörténet fontos állomásait, táncos egyéniségeit,

koreográfusait.
• alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás, véleményalkotás igényét

és képességét, a különböző táncstílusokban, a különböző művészeti ágak
komplex ismeretét.

Követelmények a program elvégzése után:

A tanulók ismerjék:

• A művészi megnyilatkozás adott tantárgy körében érintett területeire
vonatkozó változatait

• A tánctörténet irányzatainak stíluskorszakainak egyedi sajátosságait
• Az érintett jelentős alkotásokat, alkotókat, a jelentős hazai együtteseket,

koreográfusokat.
• Az egyetemes tánctörténet legjelentősebb együtteseit, táncosait,

koreográfusait.
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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,
• 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 nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát,
• a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek ( zene,

képzőművészet, színház ) iránti érzékenységét,
• a vizuális memóriát,
• a képzelőerőt.

Ösztönözze a diákot:
• a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,
• az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli tánceseményeken való

részvételre,
• a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére.

Tudatosítsa a tanulóban:
• a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és

fogékonyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek
iránt.
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XIII.
TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KÖVETELMÉNYEK A NÉPTÁNC ÉS
MODERNTÁNC TANSZAKON TÁNCTÖRTÉNET TANTÁRGYBÓL

A Tánctörténet tanítása a Továbbképző 7-8. év, kilencedik, tizedik
évfolyamában történik a moderntánc tanszakon, heti 1 órában, a 9-10.év ,
tizenegy, tizenkettedik évfolyamon a néptánc tanszakon, heti 1 órában. A
tanulók ekkor már rendelkeznek a tantárgy befogadásához szükséges
megfelelő történelmi, irodalmi, zenei és művészettörténeti ismeretekkel.

TOVÁBBKÉPZŐ 7-9. évfolyam

A képzés célja:

 a tánctörténet főbb korszakainak megismertetése

Ismertesse a tanulóval:

 a tánc történetének és az emberiség történelmének kapcsolatát
 a különböző korszakok jellegzetes tánctörténeti vonásait
 a táncművészethez szorosan kapcsolódó társművészetek szerepét,

fontosságát

Fejlessze a tanuló:

 a színpadi táncművészetek és társművészetek iránti fogékonyságát
 nyitottságát a művészetek befogadására
 kritikai érzéket
 esztétikai érzékét
 kommunikációs készségét

Tananyag:

• a köznapi és művészi mozgás
• tér - idő - erő - kifejezés
• a közhasznú és művészi tánc
• a tánc és a társművészetek
• a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:



150

- 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)

A tanévben legalább két táncelőadás megtekintése és közös feldolgozása.

TOVÁBBKÉPZŐ 8-10. évfolyam

A képzés célja:

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak és korszakainak
megismertetése

 a modern tánc úttörői, kiemelkedő nemzedékei
 a folklórizmus színpadi táncművészetre gyakorolt hatásainak

megismertetése

Ismertesse a tanulóval:

 a színpadi táncművészet kialakulását
 a művészi tánc nyelvét, az önkifejezés lehetőségeit
 a művészi tánc szimbolikus jellegét
 a balett, mint táncjáték lehetőségeit a különböző iskolákon keresztül
 a balett és a modern tánc találkozását, a táncszínház kialakulását
 a néptáncművészet stiláris vállfajait

Fejlessze a tanuló:

 vizuális memóriáját
 képzelőerejét
 fogékonyságát a múlt és a jelen értékeinek befogadására
 személyiségét
 előadói készségét
 kapcsolatteremtő képességét
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Tananyag:

• 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)
-folklórizmus (jazz, orosz színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)

Az osztály a tanévben tekintsen meg és dolgozzon fel közösen legalább két
táncelőadást.

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények:
• az adott évfolyam tananyagának ismerete,
• a művészetek iránti érzékenység, kreativitás.



152

MODERNTÁNC TANSZAK
PROGRAMJÁNAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

A moderntánc tanszak programja a Központi tanterv alapján Rácz Erika
átdolgozásával készült.

I.

A Modern-kortárs tánc tanszak 12 éves képzése során a tanulók
megismerkedhetnek az igen összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató
modern-kortárs tánc világával.
A felsorolt tantárgyak közül a Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vezetése a táncpedagógusok végzettsége, valamint a tanszakvezető
szakmai irányítása szerint a következő tantárgyak tanítását határozta meg a
választható tantervi kereteken belül.

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy: Előképz

ő
Alapfok Továbbképző

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

Táncelőkészítő
gimnasztika

2-4 2-4 - - - - - - - - - -

Esztétikus
testképzés

- - 4-
6

4-
6

- - - - - - - -

Jazz technika - - - - 4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

- - - -

Graham- technika - - - - - - - - 3-
5

3-5 - -

Modern jazz-
technika

- - - - - - - - - 3-5 3-5

Tánctörténet - - - - - - - - 1 1 - -
Összesen: 2-4 2-4 4-

6
4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-6 4-6 4-6
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Kötelező tantárgyak:

Modern tánc:
Táncelőkészítő gimnasztika
Esztétikus testképzés
Jazz-technika, modern jazz-technika
Graham-technika
Tánctörténet

II. A TANTÁRGYAK HELYE A TANSZAK PROGRAMJÁBAN

A tanszak tantárgyai képzési sorrendben:

Táncelőkészítő gimnasztika
Esztétikus testképzés
Jazz technika
Graham-technika
Tánctörténet
Modern jazz-technika

Táncelőkészítő gimnasztika célja, a tanulók korosztályi sajátosságainak
figyelembevételével 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) a táncos mozgásra.

Esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményi mozgásanyag,
amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes
mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre
később bármely más tánctechnika felépíthető.

Jazz-technika által a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit,
elsajátításának és előadásának stílusbeli kötöttségeit. Megtanulják a
kontrakció - release tudatos használatát.

Graham-technika a klasszikus balettól eltérő, elsőként megjelenő modern
tánctechnika, amelynél a mozgás indítója a törzs, annak központja, s ennek
parancsaira működnek a végtagok. A tanulók megismerkednek pl. a spirals,
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contraction-release, a triplets, walks - speciális gyakorlatokkal, ezek
kombinációival, s a technika előadásának követelményeivel.

Modern jazz-technika a korábban tanult jazz-technika magasabb fokú,
továbbfejlesztett változata, amely sokszínűséget sugall. Magába foglalja a
klasszikus balett, a tradicionális jazz-tánc (pl. amerikai feketék jazz-tánca,
fehér amerikai jazz-tánc irányzatok), valamint különböző modern
tánctechnikák (pl. Graham-, Limon-, Horton-, Cunningham-,) egyes elemeit
és az a zenék sokszínűségén keresztül formába önti.

Tánctörténet célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket
szerezzen a tánc kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről.

Az improvizáció és kompozíció mindegyik tantárgyhoz kapcsolódik.
A tanulási folyamat része, a tanult elemek szabad egymás utáni kötése,
alkalmazása. Az improvizáció elmélyíti a megszerzett tudást, elősegíti a
gátlások leküzdését, fejleszti a kreativitást.
A táncos elemek kompozícióban szerkesztése a színpadi
törvényszerűségek megismerését és az ezzel kapcsolatos ismeretek
elsajátítását szolgálja, valamint fejleszti a társakkal való együttműködést.
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III. KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ, AZ ALAPFOK, ÉS A
TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAMJÁNAK

ELVÉGZÉSE UTÁN

Előképző

Táncelőkészítő gimnasztika

A tanuló ismerje:
• az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,
• az izomfejlesztő, izületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő

technikákat, gyakorlatokat.

Legyen képes:
• tudatos izommunkára, izomtevékenységre,
• a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködés

Alapfok

Esztétikus testképzés

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:

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

Továbbképző

Graham-technika

A tanuló ismerje:
• a technika tanult mozgásanyagát,
• speciális gerinchasználatát,
• a kontrakció release használatát,
• a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.

Legyen képes:
• a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
• a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására.

• a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy
koreográfia meggyőző előadására.

• a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.

Improvizáció:

A tanuló ismerje:
• a tanult technika gyakorlatait,
• a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és

sajátosságait,

Legyen képes:
• a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására,
• kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
• az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára.

Kompozíció:

A tanuló ismerje:
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• a tanult technika témaköreit, feladatait,
• a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit

és sajátosságait.

Legyen képes:
• a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására,
• kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
• az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára,
• önálló és csoportos kompozíciók, koreográfiák készítésére.

Tánctörténet:

A tanuló ismerje:

• az adott évfolyam tananyagát,
• a táncművészet kimagasló alapműveit,
• a nagy egyéniségeinek munkásságát,
• az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat.

Legyen képes:

• elemezni a táncművészet különböző stílusait,
• a múlt és jelen értékeinek befogadására,
• a táncművészetek iránti érdeklődésre
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IV. TANANYAG TARTALOM ÉS KÖVETELMÉNYEK
AZ ELŐKÉPZŐ 1-2. ÉVFOLYAMÁN,

TÁNCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA TANTÁRGYBÓL

A tantárgy előkészíti a tanulókat a modern technikák speciális
követelményeihez.
A tananyag kidolgozása heti 2 x 90 (4x45) perces órára történt.

Az előképző 1. évfolyam

4.1. A képzés feladata:

 A bevezető játékok segítségével ismerkedés, a gátlások feloldása.
 A táncóra szabályainak ismertetése, a táncterem használata.
 A mozgáslehetőségek felfedezése, a test és végtagjai

mozgáslehetőségeinek megismertetése.
 A fizikum fokozatos felkészítése a későbbi technikai követelmények

teljesítésére, a terhelés elviselésére, a tudatos izommunkára nevelés.
 A növendékek mozgás, majd tánc iránti szeretetének kialakítása és

elmélyítése.
 A tanulók korosztályi sajátosságainak figyelembevétele mellett az

izomzat fokozatos fejlesztése.
 A tanult gyakorlatok egyszerű kombinálása (az alapmotívumok

többször ismétlődjenek a kombinációkban, hogy mód legyen a
mozdulatsorba illesztéssel fellépő hibák jó megfigyelésére és
javítására).

 Ritmusképletek alkalmazása a könnyebbtől a nehezebbig.
 Egyszerű etűdök összeállítása, melyek segítségével növendékeink

megtanulják a térben való eligazodást, a térformák váltásával az
egymáshoz való térbeli igazodást.

 Új törzsgyakorlatok megtanítása (tiszta formában, kombinálás nélkül).
 Páros gyakorlatok beiktatása haladással és eszközhasználattal, amely

eszközök csupán színesítő segédeszközként szolgálnak.
 Csoportszellem kialakítása.

Ismertesse meg a tanulóval:

 a zene lüktetését, a zenéhez igazodó mozgást
 a negyedes és nyolcados ritmust
 az izomzat működését
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 a bemelegítés fontosságát
 a mozdulatok összehangolását
 a tér alapelemeit ( alatt-fölött, jobb-bal, elől-hátul)
 a kapcsolatteremtés lehetőségeit: kör, lánc, pár

Fejlessze a tanuló:

 ritmusérzékét
 térérzékét
 koncentrációját
 ügyességét
 izületek mozgékonyságát
 a boka megerősítését
 hajlékonyságát
 has-hátizmok erősítését

Ösztönözze a tanulót:

 a rendszeres mozgásra
 az egészséges életmódra
 a higiénia fontosságára

4.2. TANANYAG: az előképző 1. évfolyamán

1. járások
Az összetett lábgyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás közbeni helyes
testtartás elsajátítására, egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a
térérzék fejlesztésére szolgálnak

Járásformák:
• alapjárás
• lefeszített lábfővel (spiccen)
• sarkon
• külső élen
• belső élen
• csúszó járás
• törzshajlítással - bokafogással
• kis térdhajlításban (demi pliében)
• guggolásban (grand pliében)
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2. futások
Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak.

Futásformák:
• alapfutás
• előre nyújtott lábbal, 90o-ban fordított lábhelyzetben
• magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)
• sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)

3. szökdelések
Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása és a helyes testtartás megtartása a
pillanatnyi levegőbe emelkedés alatt

szökdelés formák:
• páros lábon - tramplin ugrás (egyhelyben, haladásban)
• egy lábon (nyújtva, hajlítva)
• galoppszökdelés
• terpeszben (nyitva-zárva-haránt)

4. nyak gyakorlatok
Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített
végrehajtása. Nagy szerepük van a jó testtartás kialakításában.

• nyakhajlítás, (előre, hátra, jobbra, balra)
• fejfordítás, (jobbra, balra)
• fejkörzés (fél, egész)

5. váll gyakorlatok
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása, a
helyes testtartás érdekében.

• vállhúzás (előre, hátra, föl, le)
• vállejtés (föl, le)
• vállkörzés (előre, hátra, föl, le)

6. törzs gyakorlatok
Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság
kidolgozása, az izmok nyújtása valamennyi irányban.

törzs gyakorlatok állásban:
• törzshajlítás (előre, hátra, oldalt)
• törzsdöntés (előre, hátra, oldalt)
• törzsfordítás (jobbra, balra)
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• törzskörzés (jobbra, balra)
• törzskörzés hajlással (jobbra, balra)

törzs gyakorlatok rúdnál:
• törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben)
• törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben)
• törzshajlítás rúdra (bal, jobb)
• hajlás hátra, rúddal szemben
• hajlás hátra, rúdnak háttal

törzs gyakorlatok ülésben, fekvésben:
• törzshajlítás törökülésben
• hanyatt fekvésből törzshajlítás előre
• hanyatt fekvésben lábemelések (egy láb, páros, terpesz)
• hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal
• hason fekvésben mellkas emelés
• hason fekvésben lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz)
• bölcső
• nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra)
• hanyatt fekvésben mellkas-emelés
• hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkas emeléssel is!)
• híd

7. lábfej gyakorlatok
Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának
kidolgozása.

Állások:
• alapállások (parallel, 45’, 90’, 180’)
• harántterpeszállás
• kilépő állás (előre, hátra, oldalt)
• lépő állás (előre, oldalt, hátra)
• támadó állás (előre, oldalt, hátra)
• védő állás (előre, oldalt, hátra)
• hajlított állás - demi plié (zárt- és nyitott térdekkel)
• guggoló állás - grand plié (zárt- és nyitott térdekkel)

lábfőhelyzetek:
• lefeszített lábfő (spicc)
• visszaszorított lábujjak
• visszaszorított lábfő (pipa)
• lefeszített lábujjak ("macskakarom") gördülés
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8. láb gyakorlatok
Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka,térd, és
csípőízületek) mozgékonyságának fejlesztése.

láb gyakorlatok állásban:
• lábemelés
• láblendítés
• láblengetés
• térdhajlítás
• térdnyújtás
• térdrugózás
• lábfordítás
• lábkörzés

láb gyakorlatok fekvésben:
• hanyattfekvésben 90o-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)
• hanyattfekvésben 45o-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)
• hanyattfekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (egy láb,

páros láb)
• hason fekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (csak egy

láb!)

9. kar gyakorlatok
Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának
megerősítése. A felkar és a kézfő tudatos és egymástól, valamint más
testrészek munkájától független mozgatások beidegzése, a későbbi jó és
plasztikus kartartások érdekében.

Kartartások:
• mélytartás
• mellső középtartás
• oldalsó középtartás
• magastartás
• mellső rézsutos mélytartás
• mellső rézsutos magastartás
• hátsó rézsutos mélytartás
• oldalsó rézsutos mélytartás
• oldalsó rézsutos magastartás
• hajlított tartások: csípőn, combtőn, mellhez, tarkóra
• keresztezett tartások: mell előtt, test előtt, test mögött
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kargyakorlatok:
• karemelés és leengedés
• karvezetés
• karlendítés
• karlengetés
• karhajlítás, karnyújtás
• karfordítás
• karforgatás
• karkörzés

10. tágító gyakorlatok
Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180◦-ra kifordított lábhelyzet és a
magas lábemelések érdekében.

támaszhelyzetek, ülések:
• törökülés
• nyújtott ülés
• nyújtott terpeszülés
• hajlított ülés
• hajlított nyitott ülés (béka)
• zsugorülés
• hajlított terpeszülés
• lebegő ülés
• gátülés
• sarkon ülés
• hajlított oldalülés

fekvések:
• hason fekvés
• hanyatt fekvés
• oldalfekvés

tágító gyakorlatok ülésben:
• törzshajlítgatás gátülésben
• törzsdöntés nyújtott terpeszülésben
• törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben
• hason fekvésben "béka"
• spárga (haránt, oldalt)

tágító gyakorlatok rúdnál:
• I. pozícióban croisé előre, ráhajlással
• I. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással
• I. pozícióban croisé, hátrahajlással
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• I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással
• I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással
• I. pozícióban tendu-n keresztül hátracsúsztatás spárgába

páros gyakorlatok:
• páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással
• hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással
• törzshajlítás hátra, csípőfogással
• törzshajlítás előre, hát nyomkodással
• törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással

11. légző gyakorlatok
Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés
technikák elsajátítása. A légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és
belélegzéssel, kar gyakorlatokkal kombinálva.
A belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék. A hiperventilláció
elkerülése végett a légző gyakorlatokat ajánlatos közepes intenzitású terhelés
után végeztetni. A légzés szaporaságának, a légvétel mélységének helyes
kialakítása kedvező hatással van az idegrendszerre, a szervezetre és a
közérzetre egyaránt.

Gyakorlatok:
• alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül)
• gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban
• hanyatt fekvésben hasi légzés
• törökülésben bordalégzés

12. egyensúly-gyakorlatok
Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges balance
begyakorlása, megtanítása.

Gyakorlatok:
• járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és

kartartásokkal
• járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal
• hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetekben
• szoborjáték
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13. ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatok:
Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások,
reakciógyakorlatok segítik elő a zenekíséretre való koncentrálást.

14. klasszikus balett lábpozíciói
Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett
lábpozícióit.

• I. pozíció 180˚
• II. pozíció 180˚
• III. pozíció
• IV. pozíció
• V. pozíció

Megjegyzések:
Az izomfejlesztő, az ízületeket tágító gyakorlatok mellett fontos a tágító és a
rugalmasságot fejlesztő ugrás-gyakorlatok végeztetése is.

A tanulók túlterhelésének elkerülése végett célszerű a helyzetek (fekvés, ülés,
térdelés, állás) gyakori váltása, valamint a bevezető gyakorlatok (járás, futás)
lazításkénti többszöri alkalmazása.
Későbbiekben a tanult gyakorlatok és motívumok alapján etűdöt állítunk
össze. A feladat lehetőséget ad a térlépcsők és térirányok gyakorlati
alkalmazására, egyben fejleszti a muzikalitást és a páros összmunkára való
képességet.

A tanulóknak itt játékos-táncos formában táncélményekben van részük.
Kiélhetik fantáziájukat, utánzókészségüket, fejlődik ügyességük, fürgeségük,
térérzékük, mozgás- és emlékező tehetségük.

A tananyagban leírt gyakorlatokat természetesen nem a közlés sorrendjében
tanítjuk. A fejlesztés irányának és céljának megfelelően a növendékekre
szabottan állítjuk össze a kombinációkat, és a feladatsorokat.
Az anyag elsajátítása során a nehézségi fokot és a mennyiséget fokozatosan
növeljük.

A táncelőkészítő gimnasztika játékos torna. A mozgás közbeni
eszközhasználat növeli a játékosságot, vidámságot. Az eszközhasználat
örömet jelent, és teret ad a gyermeki fantáziának.
A páros gyakorlatok az együttes mozgás örömén kívül, a partnerre való
odafigyelésre is tanítja a növendéket.
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4.3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ 1. ÉVFOLYAM ELVÉGZÉSE
UTÁN

A tanuló ismerje

• a testrészeit
• fontosabb izmokat
• a testrészek mozgáslehetőségeit
• a járás- és futásformákat, a szökdeléseket
• a test pozícióit
• az irányokat (előtte-mögötte, fölötte-alatta)
• végtag helyzeteket (hajlított-nyújtott, zárt-nyitott)
• az izomfejlesztő, ízületeket tágító, rugalmasságot fejlesztő

gyakorlatokat
• a testrészek mozgáslehetőségeit
• a test térben való mozgáslehetőségeit
• a törzshajlítás, törzsdöntés gyakorlatait
• láblendítést négykézláb
• az üléshelyzeteket
• a lábgyakorlatokat fekvésben
• a hidat, bölcsőt, gyertyát

Legyen képes

• a kapcsolatteremtésre
• az osztályba való beilleszkedésre
• a térben való tájékozódásra
• izmainak tudatos használatára
• a tanult tananyag csoportos bemutatására
• egyszerű ritmusképletek visszatapsolására
• a zene és a mozgás összhangjának felismerésére
• a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre
• a mozgástevékenység hosszabb idejű végzésére
• a tanult gyakorlatok tudatos végrehajtására
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Az előképző 2. évfolyam

A képzés feladata:

 Az előképző első évfolyamán elsajátított ismeretek elmélyítése
 Élményszerűbbé, táncosabbá tenni a táncórákat
 Megismertetni a növendékekkel az alapvető emberi, állati mozgásokat.
 Hozzájuttatni a növendékeket a csoportos szerepjátékokban való

részvétel élményéhez.
 A tanult gyakorlatok egyszerű kombinálása.
 Ritmusképletek alkalmazása a könnyebbtől a nehezebbig.

Fejlessze a tanuló:
 ritmusérzékét
 térérzékét
 koncentrációját
 ügyességét
 izületek mozgékonyságát
 a boka megerősítését
 hajlékonyságot
 has-hátizmok erősítését

Ösztönözze a tanulót:
 a rendszeres mozgásra
 az egészséges életmódra
 a higiénia fontosságára

4.4. TANANYAG: az előképző 2. évfolyamán

A tananyagtartalom megegyezik az előképző első évfolyamának
anyagával.

Kiegészítő játékos feladatok:
 kígyós játék irányító szerep nélkül
 közlekedés ívekben, ütközések nélkül
 társak tapsainak ismétlése
 körben ülve tárgyak továbbítása ritmusra
 gyorsulás, lassulás
 jellegzetes mozgások
 tárgyak, élőlények mozgása
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 stoppos játék
 vakos játék: a társ vezetése különböző testrész érintésével
 dominó, kánon mozgás
 páros: mozgásvisszhang

Tánctechnikai feladatok:

 járásformák kombináció
 futásformák port de bras-val kombinálva
 fejkörzés
 törzshajlítás állásban előre-hátra
 törzskörzés térdelésben
 hanyatt fekvésből törzshajlítás előre
 nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással(balra-jobbra)
 alapállások (csak parallel és 45 ’)
 demi plié (zárt és nyitott térdekkel)
 grand plié (zárt és nyitott térdekkel)
 lábkörzés hanyatt fekvésben ( endehors és endedans)
 lábfordítás hanyatt fekvésben
 hanyatt fekvésben 45’ és 90’ –on: ollózás, nyit-zár, lengetés
 egyszerű port de bras-k alkarkörzések,
 támaszhelyzetek, ülések összekötései
 tágító gyakorlatok
 törzshajlítás, törzsdöntés terpeszülésben
 hason fekvésben béka
 spárga (haránt, oldalt)
 egyensúly gyakorlatok
 etűdök betanulása

4.5 . Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ 2. ÉVFOLYAM ELVÉGZÉSE
UTÁN

A tanuló ismerje:

 a járás és futás kombinációit
 óriásjárást
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 szökdelés kombinációkat tapssal
 az egyensúlyhelyzeteket
 a tágító gyakorlatokat
 az izomfejlesztő, ízület tágító, rugalmasságot fejlesztő gyakorlatokat
 a testrészek mozgáslehetőségeit
 a test térben való mozgáslehetőségeit

Legyen képes:

• a kapcsolatteremtésre
• az osztályba való beilleszkedésre
• a térben való tájékozódásra
• izmainak tudatos használatára
• a tanult tananyag csoportos bemutatására
• egyszerű ritmusképletek visszatapsolására
• a zene és a mozgás összhangjának felismerésére
• a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre
• a mozgástevékenység hosszabb idejű végzésére
• a tanult gyakorlatok tudatos végrehajtására
• a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre
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V.
TANANYAGTARTALOM ÉS KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOK

ÉVFOLYAMAIN

ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS TANTÁRGYBÓL

(Berczik-technika)

ALAPFOK 1. évfolyam

Az Esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményű mozgásanyag,
amely magába foglalja a mindenki számára szükséges egészséges,
természetes mozgásfajtákat.
A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45) perces órára történt.

Alapfok 1. évfolyam: esztétikus testképzés

5.1. A képzés feladata:

 A testrészek egymástól független mozgásképességének tudatosítása.
 Az alapgyakorlatok mozgásos ismereteinek kibővítése az

elnevezések megtanításával.
Ez idővel olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő
önkontrollt biztosít.

 A gyakorlatok többségét még mindig ülő- és fekvő helyzetben
tanítjuk.

 A nehézségi szint és a tempó növelése.
 Kiegészítő gyakorlatok (játék) formájában vezessük rá a

növendékeket, hogy képesek legyenek saját gondolataik, érzéseik
kifejezésére.

 Próbálja meg az addig tanult mozdulatok, gyakorlatok segítségével a
zene által benne keltett gondolatokat és érzelmeket táncban
kifejezni.

 Nagyon fontos a tudatosság további elmélyítése, hisz a tudatos
izommunka a testformálás alapja. Amikor a növendék már megérzi
a pontos kivitelezést anélkül, hogy látná, formaérzék kialakulásáról
beszélhetünk.

 A diagonál tudatos használata: haladó kis- és nagyugrások, chassék,
chassé kombinációk, haladó grand battement gyakorlatok, izolációs
etűdök tanítása, alkalmazása.



171

 Hosszabb lélegzetű mozgás-sorok, un. etűdök összeállítása. Az
etűdök lényegében táncként ható összeállítások, amelyek szervesen
épülnek 2-3 tanult kombinációra.

Ismertesse meg a tanulót:
 a térben való eligazodással
 a térformák váltásával
 a diagolnálban történő mozgással
 etűdök eltáncolásával az egymáshoz való igazodással
 a zenére indulás, a mozgás sorok zenei egységre történő

befejezésével.

Fejlessze a tanuló:

 mozgásemlékezetét
 térérzékelését
 alkalmazkodó képességét
 erőbeosztását
 az izomzat tudatos használatát
 mozgásfantáziáját
 alkotókészségét

Ösztönözze a tanulót:

 a rendszeres mozgásra
 az egészséges életmódra
 a higiénia fontosságára

5.2. BELÉPŐ ÚJ TEVÉKENYSÉGFORMA

Ezen az évfolyamon az új mozdulatokkal és gyakorlatokkal párhuzamosan
meg kell tanítani az emberi test részeinek terminológiáját:
Az emberi test három fő része: a fej, a törzs, a végtagok

A fej részei: koponya, homlok, arc, tarkó, halánték, nyak.

A törzs részei: váll, mellkas, has, hát, derék, csípő, medence, ágyék,
farizom.

A felső végtag részei: felkar, alkar, kéz, tenyér, kézfej, ujjak.
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Ízületek: váll, könyök, csukló, ujj-ízületek.

Az alsó végtag részei: comb, lábszár, láb, lábujj, lábujjhegy, talp, sarok.

Ízületek: csípő, térd, boka.

Törekedni kell a helyes testtartás kialakítására és tudatosítására!

5.3. AZ ALAPFOK 1. ÉVFOLYAM TANANYAGA

1. a mozgás esztétikai törvényszerűségei

Tér
• a mozdulat iránya
• a magasság és mélység fokai
• hajlítások szögei

Idő
• metrum
• ritmus
• tempó

Erő
• a feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott,

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

2. a természetes testtartás
• alapállás
• pihenj állás

3. a törzs szakaszai
• nyaki szakasz
• háti szakasz
• központi szakasz
• keresztcsonti szakasz

4. a törzs helyzete ülésben
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• tartott helyzet
• lazított helyzet

5. a légzés
• hasi légzés
• bordalégzés

6. lábgyakorlatok

lábgyakorlatok súlytalanított helyzetben:
• "macskakarom" lábfejgyakorlat
• "macskakarom" gyakorlat lábfej körzéssel
• "macskakarom" egy láb emelés
• hason fekvésben lábfő kifordítás

lábgyakorlatok álló helyzetben rúd mellett:
• gördülés
• gördülés egy lábra, ruganyozva
• lábfejkifordítások
• "macskakarom" gyakorlat állásban, elől-hátul lábemeléssel
• mélyguggolás
• fél guggolás és gördülés kombinációja
• mélyguggolás csípőlazítással
• fordulattal keresztező mélyguggolás
• csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével
• láblendítés előre, támadóállásból
• láblendítés hátra, támadóállásból

7. nyakgyakorlatok
• nyakhajlítás
• nyakfordítás és hajlítás kötése
• nyakkörzés fejfordítással
• függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra

8. törzsgyakorlatok
• I., II., III. fokú egyenes törzsdöntéssel
• I., II. fokú egyenes "Z" ülésben
• "Z" ülésben íves tartás előre

• törzsdöntés és íves tartás kötése előre
• törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra
• íves tartás előre-hátra
• dőlés hátra



174

• dőlés és íves tartás kötése hátra
• ülőhelyzetben, törzsfordításban törzsdöntés előre
• felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre
• lábemelések oldalfekvésben
• hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással
• oldal- és hátul lábemelés, alátámasztással
• törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal
• lazítás oldalhajlásban.

9. hasizom gyakorlatok
• keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása
• ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben
• központemelés és mélyítés, hason fekvésben
• ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal
• hanyattfekvésben hullám, karemeléssel.

10. kargyakorlatok
• egyenes és íves tartás
• rögzített tenyérrel, könyökfordítás
• könyökkörzés és fordítás, rögzített tenyérrel
• derékszögű kartartások

Tánctechnikai feladatok :

 állásban paralel lábpozíciók(I.II.IV: pozíciók)
 természetes lábpozíciók(I.II.III.)
 diagonálban grand battement jeté 45’-on előre, paralel majd endehors

pozícióban
 diagonálban chassé ellentétes karral
 diagonálban sauté-passé ellentétes karral
 diagonálban keresztező leülés-gurulás
 jeté előkészítő ugrás
 pas de chat előkészítő ugrás

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok

1. improvizáció
• vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló

"gondolatait", érzéseit a külső szemlélő által észlelhető módon is
kifejezni
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• 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.

2. etűdkészítés
• az improvizáció lassú bevezetése és "begyakorlása" után a tanulók

próbálkozzanak meg az etűdkészítéssel
• számolásra szólóban, párban készített egyszerű "etűdök" készítése a

tanult módon
• rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban,

majd párban
• csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott

zenére

5.4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOK ELSŐ ÉVFOLYAM ELVÉGZÉSE
UTÁN

Megjegyzések: Az Esztétikus testképzés első évében a tanulók az
alapgyakorlatokkal ismerkedtek meg. A képzést a technika elméleti tudnivalói
egészítették ki. Ez idővel olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később
megfelelő önkontrollt biztosít, és fokozott plaszticitáshoz vezet.

A tanuló ismerje:

• a test részeit, azok mozgáslehetőségeit
• a tér irányait
• a tempóbeli különbségeket
• a törzs szakaszait és helyzetét
• a törzsgyakorlatokat álló helyzetben
• a lábgyakorlatokat súlytalanított helyzetben
• a lábgyakorlatokat álló helyzetben
• a különbséget parallel és természetes pozíciók között
• a törzsgyakorlatok fokait
• az ülésformák közötti különbséget, ülésformákban törzsdöntés-és

hajlítást
• ülésben endehors pozícióban lábvezetést és lábemelést
• diagonálban a chassé és a kisugrás kombinációit
• a grand battement jeté-t 45’-on előre, támadó állásból
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Legyen képes:

• 2-3 elem összekötésére
• rövid kombinációk elsajátítására
• a tér irányainak tudatos használatára
• etűdök bemutatására, szólóban, vagy csoportban, földön fekvésben és

ülésben
• páros formájú kombinációk kivitelezésére

5.5. Alapfok 2. évfolyam: esztétikus testképzés

A képzés feladata:

 Az alapfok 1. évfolyamban tanultak elmélyítése, pontosítása,
tudatosítása.

 Egyre több gyakorlat végrehajtása állásban.
 Kombinációk alkalmazása, etűdök tanítása kerül előtérbe.
 A gyakorlatoknak nemcsak nehézségi szintjének növelése, tempó és

dinamikai fokozások végrehajtása.

Ismertesse meg a tanulót:

 az alapgyakorlatok kombinációival
 a dinamikai fogalmakkal
 a tempó szerepével
 a tér tudatos használatával
 a mozdulat, mint kifejezési móddal

Fejlessze a tanuló:

 állóképességét
 koordinációját
 alkalmazkodó képességét
 ritmusérzékét
 térérzékelését
 közösséghez tartozás érzését
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Ösztönözze a tanulót:

 a rendszeres mozgásra
 az egészséges életmódra
 a higiénia fontosságára

5.6. ALAPFOK 2. ÉVFOLYAM TANANYAGA

1. lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett
• gördülés
• gördülés egy lábra
• gördülés lábfejemeléssel
• "macskakarom" gyakorlat elől-hátul lábemeléssel kifelé fordítással

(nehezített változat)
• mélyguggolás
• mélyguggolás és gördülés kombinációja
• gördülés és átgördülés rúd mellett
• lábemelések hajlítási szögei és magassági fokai
• támadóállásból

2. törzsgyakorlatok

Fekvésben:
• törzsdöntés és íves tartás kötése előre
• törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra
• oldaldőlés és hajlás kombinációja térden
• lazítás oldalhajlásban
• törzshullám
• oldalfekvésben, oldal törzshullám
• láblendítés oldalfekvésben
• váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással.

rúd mellett:
• felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre
• előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal
• előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás
• törzsdőlés és hajlás oldalra
• oldalív és oldaldöntés, rúd mellett

3. hasizom gyakorlatok:
• ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben
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• ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal
• hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással
• hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel
• hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal
• ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés

4. kar gyakorlatok:

• derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel
• malomkörzés, lábcserével
• malomkörzés, támadóállással
• ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás
• ellenálló erővel végzett karhajlítás, ülőhelyzet változatokkal

5. kombinált gyakorlatok

• csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett
• keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett
• törzshullám és lábemelés kombinációi
• hát - has - oldalív kombinációk láb alátámasztással
• döntés és dőlés kombinációi

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok

• Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt
esztendőben ismerkedtek meg a tanulók. Tanulása , tanítása elő kell,
hogy segítse a többi tánctechnika elsajátítását, megtanulását.

• Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 3-5
perces, az életkornak megfelelő zeneszámokra való koreográfiák
elkészítésével is.

Megjegyzések:
A második évben főként a rúdgyakorlatok dominálnak. A fekvő,
ülőhelyzetekben pontosan megtanult gyakorlatokat a tanulók állásban,
nehezített, kombinált változatokban tanulják. A gyakorlatoknak nemcsak
nehézségi szintje változik, hanem tempójuk, dinamikájuk is egyre fokozódik.
Ugyanakkor nagyobb szerepet kap az a gondolat, hogy a tanulók az év végére
önálló feladatmegoldásként a tanult elemekből, kombinációkból legyenek
képesek egy saját etűdöt összeállítani
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5.7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

Követelmények az alapfok 2. évfolyamának elvégzése után:

• az adott évfolyam tananyagának ismerete
• a tanult mozgásformák önálló végrehajtása
• a tudatos izomtevékenység
• a gyakorlatok technikai biztonsága
• a gyakorlatok koordinált bemutatása
• a zene és a gyakorlatok, etűdök összhangjára való törekvés

A tanuló ismerje:

• törzsdöntés, hajlítás, dőlés lehetőségeket, variációkat
• törzshullám végrehajtásának módját
• fekvésben developpé-t, demi rond-ot 90˚-on
• az orosz iskola kar pozícióit
• a láb alappozícióit, parallel és endehors
• a negyedik lábpozíció variánsait
• demi plié, grand plié I. II. III. poz.-ban
• a lendítés, nyújtás, csúsztatás, hajlítás, emelés, ugrás lényegét

Legyen képes:

• a minimumkövetelmények végrehajtására, kivitelezésére
• a tanult mozgásformák önálló , tudatos plasztikus végrehajtására
• a tudatos izommunkára
• a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek alkalmazására
• rövid improvizáció bemutatására
• rövid kompozíció bemutatására
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VI. JAZZ-TECHNIKA

AZ ALAPFOK 3. ÉVFOLYAMÁN

A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos évenkénti felépítésén keresztül
megismerteti a tanulókat a Jazz tánc alapjaival.
A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45) perces órákra történt.

Alapfok 3. évfolyam: jazz technika

6.1 A képzés feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:

• a jazz-tánc alaplépéseit.
• a stílusbeli szabályokat
• a kontrakció-release tudatos használatát.
• az izolációs technikát.
• az izületek tágítását, izmok további erősítését.
• új kombinációk létrehozását

Fejlessze a tanuló:

• táncos mozgását
• technikai felkészültségét
• a testrészek izolációját
• a testtudatot
• az izomzat erejét
• a kifejezőkészséget

Ösztönözze a tanulót:

 a rendszeres mozgásra
 az egészséges életmódra
 a higiénia fontosságára
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6.2. TANANYAG: ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM

1. jazz-tréning
Izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva

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

 fejdöntés előre - egyidejű térdhajlítás /demi-plié/
 fejemelés - egyidejű térdnyújtás /tendue /
 fejdöntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatosan ismétlődik
 fejemelés
 fejdöntés jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan
 fejdöntés balra
 fejkörzés jobbra
 térdhajlítás nyújtás folyamatosan.
 jobb
 hátul
 fejkörzés balra

hátul - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan
 fejemelés
 válltolás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan
 visszahúzás - kiindulási helyzet
 válltolás hátra
 visszahúzás - kiindulási helyzet
 vállemelés fel - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan
 váll leengedés - kiindulási helyzet
 vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás-nyújtás folyamatos
 válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével
 mellkas kontrakció - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan
 felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet
 mellkas release
 felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet
 törzshajlítás jobbra - térdhajlítás-nyújtás
 törzsnyújtás folyamatosan
 törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt/
 törzsnyújtás
 felsőtörzs körzés jobbra
 törzshajlítás előre - térdhajlítás

jobbra - térdnyújtás folyamatosan,
hátra
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balra
 törzsnyújtás
 felsőtörzs körzés balra
 törzshajlítás hátra – térdhajlítás

jobbra - térdnyújtás folyamatosan
előre
balra.

 törzsnyújtás
 hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás
 törzsnyújtás -
 hajlás hátra
 hajlás jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan,
 hajlás balra
 törzskörzés jobbra
 hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan

jobbra
hátra
balra

 törzskörzés balra
 hajlás hátra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan

jobbra
előre
balra

 törzsnyújtás
 törzsdöntés előre - térdnyújtás marad
 törzsemelés - egyidejű térdhajlítással
 törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan
 törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan
 törzsemelés térdhajlítással
 törzsdöntés balra
 törzsemelés térdhajlítással
 törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott térddel
 törzsdöntés előre - végig nyújtott térddel

jobbra
hátra
balra

 törzskörzés balra
 törzsdöntés hátra - nyújtott térddel

jobbra
előre
balra.
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 törzsemelés egyidejű térdhajlítással.

 törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással
 törzsdöntés előre – térdnyújtás
 előre törzsdöntésben törzshajlítás előre - térdhajlítás

törzsnyújtás – térdnyújtás
törzshajlítás hátra -hajlítás folyamatosan
törzsnyújtás
törzshajlítás előre

 térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel
 térdhajlítás- térdnyújtás
 törzsdöntés hátra - térdnyújtás
 hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre- térdhajlítás
 törzsnyújtás – térdnyújtás
 törzshajlítás hátra – térdhajlítás
 törzsnyújtás – térdnyújtás
 törzshajlítás előre – térdhajlítás
 térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel
 törzsdöntés jobbra - térdnyújtás
 jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra – térdhajlítás
 törzsnyújtás - térdnyújtás-hajlítás
 törzshajlítás balra - folyamatosan
 törzsnyújtás
 törzshajlítás jobbra
 térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel
 térdhajlítás
 térdhajlítással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar

előkészítő pozícióban
 alulról indított törzshullám oldalra
 csípőtolás jobbra - térdhajlításban folyamatosan
 felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve - testsúly-

áthelyezés bal lábról- jobb lábra
 hajlás balra, fej marad jobbra döntve
 nyakhajlítás balra, kartartás csere
 csípőtolás balra - térdhajlításban folyamatosan
 felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve - testsúly-

áthelyezés bal lábról - jobb lábra
 hajlás jobbra, fej marad balra döntve
 nyakhajlítás jobbra, kartartás csere
 bal kar leenged, kéz csípőn
 felülről indított törzshullám oldalra - kiindulási helyzet
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 fej emelés
 nyak és felsőtörzs hajlítása balra - térdhajlításban folyamatosan
 csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra
 hajlás balra
 fej emelés
 nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra - térdhajlításban folyamatosan
 csípőtolás balra - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra
 hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban
 törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térdhajlítás,

kar V pozíció fent.
• alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll)
 törzsdöntés előre – térdnyújtás
 törzsemelés - térdhajlítás, grand-plié
 kontrakció - térdhajlítás, plié- relevé
 felülről indított törzshullám előre hátra
 hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció

plié-relevé, térdhajlítás
 hajlás előre
 fejemeléssel indított szakaszonkénti homorítás
 csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb

mellett, kiindulási helyzet, térdnyújtás és törzsemelés, kéz le
 fejfordítás jobbra - nyújtott térd
 kiindulási helyzet - nyújtott térd
 fejfordítás balra - nyújtott térd
 törzsfordítás jobbra 2. karpozíció - térdhajlítás
 vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás
 törzsfordítás balra - 2. karpozíció - térdhajlítás
 vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás
 előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra - térdhajlítás
 előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás
 előre törzsdöntésben törzsfordítás balra - térdhajlítás
 előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás
 hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon
 vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció
 hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon
 vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció
 törzsemelés kontrakcióval
 törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térd-

nyújtás, térdhajlítás
 vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar
 törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció -
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térdnyújtás, térdhajlítás
 vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított

kar

2. kombináció - etűd
• minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával
• önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban
• a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása

Megjegyzés: Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és
izületeinek egyenletes, felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A
mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése érdekében minden héten új
részletek kerülnek megtanításra a már meglévő folytatásaként.

6.3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

Követelmények az alapfok harmadik évfolyamának elvégzése után:

• a jazz technika alapjainak pontos ismerete
• a tanult izolációs gyakorlatok önálló végrehajtása
• a mozdulatok szakszavakkal történő megnevezése
• a kontrakció-release tudatos alkalmazása
• etűdök, koreográfia bemutatása

A tanuló ismerje:

• az izolációs technikát
• a testrészek izolációs kombinációit: fejizoláció, vállizoláció,

mellkasizoláció
• diagonálban izolációs etűdöket
• kontrakció-release-t: mellkas és csípő kontrakció, mellkas és csípő

release
• a törzsdöntéseket, a törzshullámot
• a nyújtott, jazz, aszimmetrikus jazz karpozíciókat
• a grandd pliét, demi pliét valamennyi pozícióban
• battement tendu-t I.pozícióból
• a battement tendu jeté-t V. pozícióból
• a grand battement jeté á la catriem
• balance féltalpon pozíciókban



186

• fél port d bars I. és II. port de bras-t
• temps levé sauté I.II.V. pozícióban
• petit echappé-t
• a jazz futást
• a chassé kombinációkat
• merengé-t
• keresztlépést
• a jazz pas de bourré-t
• a jazz pas de bourrét port de bras-val

A tanuló legyen képes:

• a tánctechnikai feladatok végrehajtására
• az izolációs technika alkalmazására
• az improvizációs gyakorlatok bemutatására
• a mozdulatok szakkifejezéssel történő megnevezésére
• a kontrakció-release tudatos alkalmazására
• etűdök, koreográfiák bemutatására

6. 4. Alapfok 4.évfolyam: jazz technika

A képzés feladata:

• Forgások helyben és diagonálban haladva
• Kisugrások sorának bővítése
• Néhány nagyugrás középen és diagonálban.
• Izolációs kombinációk további nehezítése.
• Az Alapfok 3. évfolyamban tanultak gyakorlása, tökéletesítése,

tudatosítása.

Ismertesse meg a tanulóval:

 az ugrások fajtáit
 az ugrások variációit
 a helyben forgást
 a haladó forgást
 a zene és a mozgás egységét
 a dinamika kifejező szerepét
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Fejlessze a tanuló:

 technikai felkészültségét
 erőnlétét
 izolációs technikáját
 mozgásemlékezetét
 az egyensúlyérzékét
 térben való eligazodását
 a társakhoz való igazodást

Ösztönözze a tanulót:

 a rendszeres mozgásra
 az egészséges életmódra
 a higiénia fontosságára

6.5. TANANYAG: alapfok 4. évfolyam

Megegyezik az alapfok harmadik évfolyamának anyagával.

Tánctechnikai feladatok:
 több testrész egyidejű izolációja
 állásban törzsmunka pliével kombinálva
 törzshullám haladással, előre-hátra-oldalra
 kontrakció-release, haladó kombinációkban, középgyakorlatokban
 jazz port de bras-k merengével, pas de bourréval
 parallel és vegyes lábpozíciók használata gyakorlatokban
 kombinált batement tandu gyakorlat, port de bras-val, kontrakció-

release-vel
 grand battement, tombe-val, pas bourré-vel
 balance, egy, majd két lábon minden gyakorlat végén
 kisugrás kombinációk
 jazz futás, chassé, X-ző gurulás kombinációi
 diagonálban tanultak kombinációi
 ritmika, dinamika, plasztika összefüggéseinek ismerete és alkalmazása

az improvizációban, kompozícióban
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6.6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

Követelmények az alapfok 4. évfolyam elvégzése után

• a jazz elemek kivitelezésének pontos ismerete
• az izolációs kombinációk önálló és térben elhelyezett végrehajtása
• szakszavakkal elmondott mozdulatsor végrehajtása
• a forgás-technika alapjainak bemutatására

A tanuló ismerje:

• az izolációs technikát
• az izolációs kombinációk összefűzési irányait, lehetőségeit
• diagonálban a jazz futás, pas de bourré, X-ző gurulás, chassé

kombinációit
• a forgás-technika szabályait, törvényszerűségeit

A tanuló legyen képes:

• a minimumkövetelmények végrehajtására
• az ugrások végrehajtására
• a diagonálban végrehajtott mozgáskombinációk bemutatására
• a forgástechnika alkalmazására
• a kombinációk magabiztos bemutatására
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VII. JAZZ TECHNIKA TANTÁRGY TANANYAGA
ALAPFOK 5 – 6. ÉVFOLYAMÁN

7.1. Alapfok 5. évfolyam: jazz technika

A képzés feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:
 a homorítás, nyújtás, az ív gyakorlatait
 a lábemelések technikáját: vezetés, dobás
 az elsajátított technikák kombinációit
 a vezetett mozgás technikáját
 a kontrakció fogalmát
 a stílusjegyek jellemzőit

Fejlessze a tanuló:
 Stílusérzékét
 Kombinációs készségét
 Kreativitását
 Koncentráló képességét
 Erőnlétét
 Testtudatát
 Mozgásemlékezetét
 Előadókészségét

Ösztönözze a tanulót:
 a rendszeres mozgásra
 az egészséges életmódra
 a higiénia fontosságára

7.2 TANANYAG

1. jazz-tréning
 plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning) -

ütemszámokkal megadva

kiindulási helyzet :Paralelle I. pozicióban, kar paralelle magastartásban,
tenyér előre néz
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 jobb kar emelés függőlegesen
 bal kar emelés függőelegesen
 az 1-2 ismétlése
 térdhajlítás (demi plié) karleengedés elöl, fölfelé fordított tenyérrel
 térdnyújtás (tendu) karemelés
 oldal magas V pozícióig
 törzs döntése előre, kar V pozícióban a fej fölött
 törzshajlítás előre, tenyér a földönalulról indított törzsnyújtás,

ujjhegyek a combon, törzsön végighúzva, magastartásig
 ismétlés előlről
 mellkas emelés, felsőtörzs homorítás
 térd- és törzshajlítás előre, karleengedés
 sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással,
 törzsnyújtás
 törzshajlítás jobbra
 törzsnyújtás
 törzshajlítás balra
 törzsnyújtás, felsőtörzs homorítás
 térd- és törzshajlítás előre
 sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással
 törzsnyújtás
 törzshajlítás balra
 törzsnyújtás
 törzshajlítás jobbra
 törzsnyújtás felsőtörzs homorítás
 térd- és törzshajlítás előre
 alulról indított törzsnyújtás karemeléssel magas tartásba
 lábujjra emelkedés (releve)
 sarokletevés
 lábujj en-dehors
 sarok paralelle
 lábujj en-dehors
 sarok paralelle medenceszéles első pozícióban

Tánctechnikai feladatok:
 pliék-relevék a jazz táncban parallel és endehors pozíciókban
 tombe, parallel és endehors II. és IV. pozícióban
 dédages a terre(lábcsúsztatások) II.és V. pozícióban
 alappozíciókból kifejlesztett és felemelt II. pozíciók
 második pozíciók demi pliében (plié a la second)
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 lábujjhegyre emelkedés félmagas és magas II. pozícióban
 elől IV pozícióban lábemelés, relevében, pliében
 hátul IV.pozícióban
 magas retirée-k
 pliék retirée pozíciókban
 relevék retirée pozíciókban
 les développés (kibontakozások) minden irányban
 hajlított térddel felemelt láb pozíciói ( les raccourcis)-attitűd
 pózok ( croisée devant, croisée derriére, effancée devant, effencée

derrére, és en l’ air)
 écarté pózok, écarté pozíciók irányai
 arabesques: I.II.III.IV.
 arabesque fondue (a súlyláb térde hajlított)
 parallel attitűd a jazz táncban
 ronds de jambe a terre, en l’ air
 endehors és endedans tour-ok
 assemblé, glissade, petit jeté, sissone simple en face, sissine fermé

előre-oldalra-hátra
 diagonálban chené, tour pas de bourré, tour piké

7.3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

Követelmények az alapfok 5. évfolyam elvégzése után

• az új lábhelyzetek ismerete
• az új technikai elemek végrehajtása
• lábvezetések 45’-on, előre, oldalra, hátra
• relevé-plié alkalmazása
• retirée helyzetek megjelenítése
• lábvezetés, lábdobás pózokban
• attitűd alkalmazása adagióban
• felsorolt kisugrások ismerete

A tanuló ismerje:

• plié-relevé-t, tombe-t, degasée-t
• retirée helyzeteket,
• a láb kibontakozásának lehetőségeit,
• pózokat
• arabesque-ket
• attitűd-öket
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• rond de jambe part erre-t, en l’ air-t
• endehors és endedans tour s.l.c.d.p-t, tour posé-t
• felsorolt kisugrásokat
• felsorolt diagonál tour-okat
• említett diagonál összekötő és haladó lépéseket

A tanuló legyen képes:

• a felsorolt minimumkövetelmények végrehajtására
• a szakkifejezések elhangzása után a gyakorlatok végrehajtására
• önállóan gyakorlatok összeállítására
• etűdök, koreográfiák eltáncolására
• a technikai elemek pontos végrehajtására
• a partnerrel, csoporttal való együttműködésre
• érzések, hangulatok, kapcsolatok, viszonyok mozgással történő

közvetítésére
• a mozdulatok dinamikájának különböző megvalósítására
• a zene és a mozgás egyensúlyának megteremtésére
• a pontos térhasználatra
• a test tudatos használatára

7.4 Alapfok 6. évfolyam: jazz technika

A képzés feladata:

Az Alapfok 5. évfolyam nagyon nehéz követelményeket támaszt
növendékeink számára. Ebből adódóan az Alapfok 6. évfolyamban időt
kell biztosítani a technikai követelmények elmélyülésének, az elemek
csiszolásának, a technikai tudás és biztonság megszületésének. Új
elemekkel ennek ellenére találkozik a növendék az Alapfok 6.
évfolyamban is. A helyben és diagonálban történő forgásokra és ugrásokra
helyeződik a hangsúly. Megtanulandó néhány nagyugrás is. Mindemellett
tovább kell érlelni növendékeink izolációs technikáját.

Ismertesse meg a tanulóval:

 az irányváltásokat
 az íveket
 az ugrásokat
 a forgásokat
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Fejlessze a tanuló:

 rugalmasságát
 hajlékonyságát
 egyensúlyérzékét
 mozgásemlékezetét
 ritmuskészségét

7.5 TANANYGAG: jazz technika: alapfok 6. évfolyam

1. jazz - tréning
• Giordano - tréning

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

 homorítás vállra, majd fejtetőre
 belégzés
 kilégzés
 leereszkedés hanyattfekvésbe
 kontrakció hanyattfekvésben
 kontrakció jazz kézzel," karvaj " lábfej
 megtartás
 nyújtás, (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban
 leengedés a kiinduló helyzetbe.

2. Semleges lüktetés fekvésben
Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön
 jobb láb emelés 90 o

 térdhajlítás vízszintes lábszárig
 mellhez húzogat semleges tartásban
 kifelé fordított térddel
 mellhez húzogat semleges tartásban
 befelé fordított térddel
 4 lüktetéssel a fenti irányokban
 2 lüktetéssel a fenti irányokban
 4 x 1-1 lüktetéssel
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3. Nyújtás fekvésben
Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön
 Lábemelés
 térdhajlítás
 térdnyújtás
 rugózás spiccelve
 rugózás pipálva
 az előző két mozzanat ismétlése
 megtartás (mozgásszünet)
 leengedés
 a gyakorlat ismétlése

4. Kontrakció irányokba
Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé
 kontrakció jazz kézzel
 nyújtott ülés karnyújtással
 ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon
 felülés alámerítéssel V karpozícióval
 egyenes ülés II. hosszúkar nyitással
 kontrakció
 leengedés hanyattfekvésbe
 felülés mellkas emeléssel
 a fenti gyakorlat ismétlése
 a fenti két gyakorlat ismétlése
 kontrakció egyenes ülésig
 előre törzs alámerítés
 felülés diagonál kartartással
 ismétlés

5. Ív fekvésben
 törzsív tarkóra
 lüktetés
 kontrakcióval leereszkedés a talajra
 törzsív ismét tarkóra
 törzsív fejre
 szünet
 leereszkedés tarkóra
 kontrakcióval leereszkedés a talajra
 törzsív ismét tarkóra
 törzsív fejre
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 emelkedés hídba és szünet
 leereszkedés fejre
 leereszkedés tarkóra
 kontrakcióval leereszkedés a talajra

6. Lábat föl és kifelé
Kiindulási helyzet: "V" pozíció karral fej fölött, tenyér fölfelé
 függőleges lábemelés
 lábemelés fej fölött a talajra
 boka visszafeszítés és releve-k
 lábemelés vízszintesig-függőlegesig
 lábemelés fej fölé a talajra
 még kétszer hátra

7. II. pozíciós nyújtás
Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszúkar
 döntés előre V-karral
 merítés
 felülés, kar leengedés II. poz.-ba
 döntés jobb lábra
 merítés
 felülés, kar leengedés II.poz.-ba
 ismétlés bal lábra
 döntés előre V-kar, asztal-tetőből "V" pozícióba

Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszú kar
 kontrakció asztaltetőbe, II. pozíciós jazz kar, majd

hosszú kar
 lábemelés V- karral
 asztaltető
 kontrakcióval hanyattfekvés
 páros lábemelés
 láb leengedés
 a gyakorlat ismétlése 3-szor

2. kombináció-etűd

• minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával
• önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban,
• hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása
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3. Tánctechnikai feladatok:

 Irányváltások, foueték
 Battement double tendu
 Battement tendu és jeté pointé
 Fondu és double fondu 45’és 90’-on
 Petits battement talpon és féltalpon
 Grand rond 45’-on
 Relevé lent és developpé pózokban 90’-on
 Grand battement jeté 90’-on
 Pas balance en face és negyed fordulattal
 Pas de chat 45’-és 90’ –on
 Sisson ouvert 45’-on oldalra
 Lassú forgások talpon-tour lent
 Tour sur place
 Temps lié part erre ( folyamatos testsúlyáthelyezés)
 Grand temps lié
 Sissone fermé 90’-on előre-hátra oldalra
 Grand jeté diagonálban
 Sauté arabesque diagonálban

7.6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei :

Követelmények az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után

• az előző és az adott évfolyam technikai elemeinek ismerete
• fouetté technikájának ismerete és alkalmazása
• új tendu és jeté elemek gyakorlatokban való alkalmazása
• adagió elemek ismerete és alkalmazása
• új összekötő lépés alkalmazása pl. tour-gyakorlatban
• új jazz- testhelyzetek ismerete
• nagyugrás-kombinációk bemutatása

A tanuló ismerje:

• az új felsorolt balett elemeket
• jazz törzs- és testhelyzeteket
• a felsorolt összekötő elemeket
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• nagyugrásokat
• diagonál tour-okat

A tanuló legyen képes:

• a minimumkövetelményeknek megfelelni
• az alapfokú művészeti vizsga anyagából improvizálni
• a tanult technikai elemeket alkalmazni
• a szakkifejezések követésére, tudatos alkalmazására
• a kompozíciók végrehajtására
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VIII. TANANYAGTARTALOM ÉS KÖVETELMÉNYEK
A TOVÁBBKÉPZŐ 7-8 ÉVFOLYAMÁN

GRAHAM-TECHNIKA TANTÁRGYBÓL

A Graham-technika a Klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő
moderntánc-technika, amelynél a mozgás indítója a törzs, annak központja.
Ez az elv beépült az összes modern, és számos posztmodern technika
alapjaiba.
Órakeret: 3X 45 perc

8.1. Továbbképző 7. évfolyam

A képzés feladata:

Megismertetni a növendékeket az új technika kialakulásának történetével,
szabályainak lényegével. Az első év anyaga a Graham-technika alapjait
képező, s azt a többitől megkülönböztető mozgáselvek, alapelemek és
alapsorozatok megtanítása.

Ismertesse meg a tanulóval:

• hajlások, zuhanások, gördülések technikáját
• a „központból” történő dinamikus indításokat, izolációkat
• kombinált törzsgyakorlatokat, lábgyakorlatokat, ülő-fekvő- hasizom

gyakorlatokat
• lépések forgások kombinációit
• irányváltásokat

Fejlessze a tanuló:

• testtudatát
• a testközpont érzetet
• a légzéstechnikát
• ritmusérzékét
• a mozgásemlékezetét
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8.2. TANANYAG

Az első év anyaga a Graham technika alapjait képező, s azt a többitől
megkülönböztető mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítása.

1. talajgyakorlatok
• "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 visszaereszkedés technikáját olyan
izommunkával, mely a gravitációt "könnyen kezelhetővé" teszi

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

2. álló középgyakorlatok
• "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. diagonális - haladó gyakorlatok
• "walks" - a diagonális lépés- járás- futásgyakorlatok
• "triplets"- ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések
• ugrások helyben, páros lábbal
• "skip" - ugrások egyik lábról a másikra, haladva

Megjegyzés: A Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális
irányokba haladnak. Ez egyben a tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására
késztet: az energiák tudatos "terelésére", de azt a gyakori célt is szolgálja,
hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely jusson.
Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli
variációkkal gazdagíthatók, a tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért,
hol kell, vagy lehet alkalmazni.
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8.3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei :

Követelmények a továbbképző 7. évfolyamának elvégzése után

• a 7. évfolyam tananyagának ismerete
• a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
• a speciális gerinchasználat ismerete

A tanuló ismerje:

• a speciális rugózó gerincmozgásokat
• a légzés bevonását a test teljes mozgásába
• a spirált
• a contraction-release-t
• a lábak combtőből való emelését, lengetését
• a speciális diagonális járást
• a triplets-et

Legyen képes:

• a tanult technikai elemek gyakorlatsorokba foglalására
• az új elemek önálló bemutatására
• a technika elemeit stílusosan bemutatni

8.4. Az alapfok 8. évfolyam: Graham- technika

A képzés feladata:

Az eddig tanultak ismétlése, pontosítása. Bonyolultabb törzsfordítási
gyakorlatok megismertetése a növendékekkel, a spirális mozgások használata
diagonálban. A testsúly eltolás, TILT megismertetése, alkalmazása
gyakorlatokban. Graham-technika mozgáskombinációk létrehozása.

Ismertesse meg a tanulóval:

• a törzsfordítás technikájával, a spirális mozgással
• a testsúlyeltolással
• a lendületvétellel és a mozgás lefékezésével
• a tér szabad használatával
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• a lépések, ugrások, forgások ritmusvariációt
• ugrás közben a spirál eleminek alkalmazását

Fejlessze a tanuló:

• térérzékelését, tértartását
• egyensúlyérzékét
• technikai és stílusismeretét
• az indítás, érzekés technikai megvalósítását
• a kompozíciók művészi megformálását
• az improvizációs készséget
• az előadói kifejező készséget

8.5 TANANYAG

1. talajgyakorlatok
• az addig tanultak ismétlése
• "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
• "weight shift", "suspension" - a testsúly eltolással, elbillentéssel

foglalkozó gyakorlatok: (a növendék itt a gravitáció felhasználásával és
leküzdésével, valamint a lendület felhasználásával és fékezésével
ismerkedik

3. diagonális-haladó gyakorlatok
• lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok

kimozdítása különböző terekbe az alapugrásokat szintén különböző
terekben, eltérő ritmikával végeztetjük

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



202

Megjegyzés: a tanult elemekből, gyakorlatokból az év végére egy
gyakorlatsor, füzér állítható össze, amely koreografikusabb formában szemlélteti
az elvégzett 2 év anyagát, és a tanulók egyéni képességeit is.

8.6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

Követelmények a továbbképző 8. évfolyamának elvégzése után
• a 7. és 8. évfolyam anyagának ismerete
• koreográfikus gyakorlatfűzér bemutatása
• a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága

A tanuló ismerje:

• a spirál IV. pozícióban – törzsfordítási gyakorlatokat
• föl/leereszkedést a talajról/talajra
• a testsúly eltolódásokat
• az elbillenéssel foglalkozó gyakorlatokat
• a contraction-release, spirál használatát ugrásokban

Legyen képes:

• a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására
• a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására
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IX.

TANANYAGTARTALOM ÉS KÖVETELMÉNYEK
A TOVÁBBKÉPZŐ 9-10. ÉVFOLYAMÁN

MODERN JAZZ TECHNIKA

A Modern Jazz-technika tantárgy a Modern-kortárs tánc tanszakon az
Alapfok 2-6. évfolyamában tanult Jazz-technika tantárgy folytatása, az abban
megtanult alapokra épül.
A tantárgy kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történt.

9.1. TOVÁBBKÉZŐ 9. ÉVFOLYAM: modern jazz technika

A képzés feladata:

A modern jazz-technikára jellemző sokszínűség, harmónia, esztétikum
megjelenítése. A növendékek technikai tudásának mélyreható kiaknázása,
felhasználása a koreográfiákban. A zene és a tánc kapcsolatának elmélyítése,
tökéletesítése.

Ismertesse meg a tanulóval:

• a paralell technikával
• az izoláció és kontrakció kombinálásával
• adaggióval
• a kis allegrókkal
• diagonál talajgyakorlatokkal történő kombinációival
• a helyes légzéstechnikával
• a nyújtás, lazítás funkciójával és szükségességével

Fejlessze a tanuló:

• izolációs technikáját
• a kombinációs készségét
• előadói készségét
• koncentrációját
• mozgásemlékezetét
• plasztikai, dinamikai készségét
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9.2 TANANYAG

1. bázis gyakorlatok

• paralelle - en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre)
• fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és

térdizület (plie-vel) bemelegítését szolgáló gyakorlat
• relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csípő széles és

en dehors első pozíciókban. (Mindkét oldalra 4x)
• ugyanez en dehors second pozícióban
• boka, térd és csípő izületek melegítése
• demi plié, grand plié (en dehors első és második pozíciókban), paralelle

második pozícióban, mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes
irányban. Végén egy grand plié és egy relevé.

• tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4
tendu, utána IV.pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, port de bras-
val, abból egyenes háttal törzsdöntés előre paralelle második pozícióba,
onnan feljön en de hors, második pozícióba vált, plié és tendu-val zár az
első (en de hors) pozíció

• paralelle, csípő széles pozícióban előre legördülés és hátnyújtásig előre
sétálás vállszélességű karpozícióban. Ebben a pozícióban kontrakciós
gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása).
A kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással,
majd a release ugyanebben a sorrendben visszafelé.
A gyakorlatot lehet relevé kíséretével is végeztetni, úgy, hogy a relevé a
kezdő mozdulat.

• battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en dehors pozíciókban
Kettő nyújtott lábbal, kettő plié-vel mindegyik irányban.
Ezt követően passé balance.

• beiktatható tetszés szerinti nyújtó gyakorlat.
• fej izoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva. Ezt

követően súlypont áthelyezős haladás par terre gyakorlat.
• rond de jambe par terre és an l'air gyakorlat: a gyakorlatot en dehors és

paralelle pozíciókban is végeztethető. A gyakorlat végén developpe
minden irányba.

• váll izoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre,
hátra. Az év második felében ugyanaz tombe- vel mindhárom irányban
plié-vel. Közben paralelle csípőszéles pozíciókban törzsdöntések és
demi plie.

• frappé: első félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban,
koordinációs port de bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval. A frappék
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után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, balra csípőszéles paralelle
pozícióban és demi pliében.

• mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve
• adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval.
• grand battement jeté en dehors pozícióban, mindhárom irányban.

2. középgyakorlatok:

• rond de jambe par terre halaldva 4x en dehors, 4x en dedans.
• tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva,

rotációval: először negyed fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd
egy, ill. két tour-ral

• chaine gyakorlat: négyszer szimpla paralelle lábbal, demi pliében
jobbra-balra.

• előző három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással.
(haladás, testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok).

• paralelle pozícióban - haladva - developpék minden irányban, ezt
követően ugyanez grand battement jeté-vel.

3. kis allegrók:

• sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva
• egylábas sauték váltott lábakkal. /könnyedén, játékosan, ruganyosan)
• paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi

4. diagonálban haladó gyakorlatok:

• a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket és
kiegészül föld használattal.

• az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával
és a metodika tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a
tanár. Ajánlott az 1. évben kéthetente váltani a kombinációkat.

5. levezető gyakorlatok.

• a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok.
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9.3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

Követelmények a továbbképző 9. évfolyamának elvégzése után

A tanuló ismerje:

• a 9. évfolyam anyagát
• a tanult technikákat
• a tanult koreográfiákat
• a szakkifejezéseket
• pozíció váltásokat
• a tempóváltásokat
• a dinamikai megformálást

Legyen képes:

• szakkifejezések alapján feladatok megvalósítására
• koreográfia eltáncolására
• művészi kifejezésmód megvalósítására
• a test önálló bemelegítésére
• a tudatos izommunkára
• a tudás koordinációra
• az ismeretek alkalmazására
• improvizációra

9.4. Továbbképző 10. évfolyam: modern jazz technika

Ismertesse meg a tanulóval:

• a paralell technikával
• az izoláció és kontrakció kombinálásával
• adaggióval
• a kis allegrókkal
• diagonál talajgyakorlatokkal történő kombinációival
• a helyes légzéstechnikával
• a nyújtás, lazítás funkciójával és szükségességével
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Fejlessze a tanuló:

• izolációs technikáját
• a kombinációs készségét
• előadói készségét
• koncentrációját
• mozgásemlékezetét

9.5 TANANYAG

A 10. év gyakorlatai teljes mértékben ráépülnek, illetve továbbfejlesztik az
előző év gyakorlatait.

1. bázis gyakorlatok

• paralelle - en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre)
• fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és

térdizület (plie-sen) bemelegítését szolgáló gyakorlat, széles paralell II.
pozícióban, nyújtott háttal, elöl kézzel a földön (súly nélküli) csípő
izületből történő törzsfordítások

• relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csipő széles és
en dehors első pozíciókban. (Mindkét oldalra 4x)

• a relevé és rotáció egyidőben történő együttes végzése.
• ugyanez en dehors second pozícióban
• boka, térd és csípő izületek melegítése - tendu battement elöl, oldalt,

hátul double plié-vel

demi plié, grand plié (en dehors első és második pozíciókban), paralelle
második pozícióban, mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes
irányban. Végén egy grand plié és egy relevé
a grand plié 4 ütem alatt történik, ebből törzsdöntés előre paralelle
pozicióban, onnan vissza en de hors grand plié-ig és térdnyújtás

• tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4
tendu, utána IV.pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, port de bras-
val, abból egyenes háttal törzsdöntés előre paralelle második pozícióba,
onnan feljön en de hors, második pozícióba vált, plié és tendu-val zár az
első (en de hors) pozíció - a teljes koordináció port de bras-val
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• paralelle, csípő széles pozícióban előre legördülés és hátnyújtásig előre
sétálás vállszélességű karpozícióban. Ebben a pozícióban kontrakciós
gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása)
A kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással,
majd a release ugyanebben a sorrendben visszafelé
A gyakorlatot lehet relevé kíséretével is végeztetni, úgy, hogy a relevé a
kezdő mozdulat.

• battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en dehors pozíciókban -
pointe-val, kettő nyújtott lábbal, kettő plié-vel mindegyik irányban. Ezt
követően passé balance.

• beiktatható tetszés szerinti nyújtó gyakorlat.
• fej izoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva. Ezt

követően súlypont áthelyezős haladás par terre gyakorlat az oldalirányú
fej izolációk paralelle poziciós battemente tendu-kel összekötve

• a harmadik törzsfordítás (twist) double-val, majd zárja nyújtott lábbal a
paralelle VI.pozíciót. Innen paralelle passé-n át előre developpe,
súlylábon plie, abból oldalra demi rond en l'air, közben 90˚-os
törzsdöntés előre, szabad láb 90˚-on, paralelle pozícióban. Szabad láb
lehelyez a földre, plié-ben zár a VI. pozíció és térdnyújtáson keresztül
felgördül a gerincoszlop

• rond de jambe par terre és an l'air gyakorlat: a gyakorlat en dehors és
paralelle pozíciókban is végeztethető. A gyakorlat végén developpe
minden irányba. Rond de jambe par terre paralelle pozícióban pas de
bouree-vel.

• váll izoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések
előre, hátra. Az év második felében ugyanaz tombe- vel mindhárom
irányban plié-vel. Közben paralelle csípőszéles pozíciókban
törzsdöntések és demi plie.

• A vállizület mozgásának összes lehetőségei és variációi, közben elöl, ill.
hátul croise pozícióban.

• frappé: első félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban,
koordinációs port de bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval. A frappék
után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, balra csípőszéles paralelle
pozícióban és demi pliében és en dehors pozícióban is

• mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve
• adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval.
• grand battement jeté en dehors pozícióban, mindhárom irányban,

developpe-k, enveloppe-k - lábkivezetéses tágítások
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2. középgyakorlatok:

• rond de jambe par terre halaldva 4x en dehors, 4x en dedans
• 45˚-os és 90˚-os en l'air.
• tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva,

rotációval, dupla tourok jobbra-balra. A tourok developpe-val elöl,
oldalt és hátra érkezve. Különböző tourkombinációk, en dedans tourok
is

• chaine gyakorlat: egy számolásra kettő jobbra, majd balra. Lehet grand
tourokkal is kombinálni.

• előző három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással.
(haladás, testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok).

• paralelle pozícióban - haladva - developpék minden irányban, ezt
követően ugyanez grand battement jeté-vel, paralelle saute-val kezdve
és kombinálva.

3. kis allegrók:

• sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva
• egylábas sauték váltott lábakkal. /könnyedén, játékosan, ruganyosan)
• paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi

4. diagonálban haladó gyakorlatok:

• a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket,
kiegészül föld használattal és nagy ugrásokkal

• az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával
és a metodika tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a
tanár. Ajánlott a 2. évben hetente váltani a kombinációkat.

9.6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:

• a továbbképző 9-10. évfolyam anyagának tökéletes ismerete
• önálló végrehajtása instrukciók útján
• a gyakorlatok végrehajtása felsorolás után
• a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
• harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód
• a zene és a tánc összhangjának megteremtése
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A tanuló ismerje:

• a bázisgyakorlatokat
• a tendu battement körben kombinációban, zuhanásokkal
• a battement t. jeté-t kombinációban
• a súlypont áthelyezős haladós rond de jambe gyakorlatot
• a double twist-et
• a flat back-et
• a rond de jambe-t pas de bourre-val
• a váll izolációt tombe-val
• a mellkas izolációt port de bras-val és tágítással
• a haladós grand battement-t developpéval, enveloppéval
• középen a rond de jambe-t 45’-on. 90’-on
• a tour gyakorlatot kombinációkkal
• double chené-t kombinációkkal
• a modern kisallegróit
• a jellegzetes diagonál kombinációkat

Legyen képes:

• a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni
• a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra a

zene és a tánc harmóniájának tolmácsolására
• a művészeti záróvizsga letételére
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A SZÍNJÁTÉK TANSZAK PROGRAMJA

I. AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE
ÉS FUNKCIÓI

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színművészeti nevelés
lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó diákok képességeinek
fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészi kifejező készségeik
kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és
gyakorlására- figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori
sajátosságát, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.

A képzés lehetővé teszi a színművészet területen:

 minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való
részvételt

 a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését
 differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a

színházi konvenciók megismerését, azok széleskörű alkalmazását.
 az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését
 a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének,

aktív szókincsének bővítését
 azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket,

készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják
 minél több élő és felvett színházi előadás-köztük társaik által

készített produkciók- megtekintését
 a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a

színjátéknak, mint művészi kommunikációs formának
megtapasztalását

 azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást
tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást
bemutathassák, a közös alkotómunka adta örömeit együttlétét

 az önkifejezést
 az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak

saját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik
során hasznosítani is tudják.
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II.
A TANSZAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Készítse fel a tanulókat:

 drámai szövegek értő- színészi szempontokat figyelembe vevő-
olvasására,

 -színházi improvizációra
 karakterábrázolás mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel

egyes színházi stílusok megfelelő színészi játékra
 különféle szerepek megformálására
 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára
 a más művészeti ágak területéről származó ismereteik

alkalmazására a szerepalkotás során
 a színházi előadások elemzésére, értékelésére

Ismertesse meg a tanulókkal:

 a színházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket
 a drámai, színházi konvenciókat, azok alkalmazását
 a legfontosabb történeti és vagy kortárs színházi stílusokat
 a színházi műfajokat
 a szöveg- és előadás elemzés szempontjait
 a színészi játék alapvető iskoláit
 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit
 a színházi jelenkor közösségi, társadalmi szerepét

napjaink struktúráját

A színjáték tanszak stratégiai céljai:

 képesség-és készségfejlesztés, személyiségformálás a dráma és a
színjáték eszközeivel

 egymás –és a másság elfogadása
 egyéni fejlődés, az önkifejezés biztosítása
 önértékelés, mások értékelése, - elfogadás fejlesztés
 élethelyzetek, viselkedési normák megismertetése
 kommunikációs készségek fejlesztése különböző élethelyzetekben
 kifejező, szép, magyar beszéd népszerűsítése
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 megjelenés, fellépés, megszólalás, illemszabályok megismerése
 a tanszak egyéni arculatának kialakítása
 érzékenység, empátia, koncentráció, játékosság, képzelőerő kreativitás

fejlesztése
 ízlésformálás, befogadás
 a különböző művészeti ágak közötti kapcsolódási lehetőségek

kiaknázása.

A színjáték tanszak operatív céljai:

 tehetséggondozás
 a táncművészet és a színművészet kifejező eszközeinek

felhasználásával táncszínházi előadások létrehozása
 új módszerek kipróbálása a mozgásgyakorlat tantárgy tanítása során
 az életkori sajátosságok figyelembe vétele nevelő-oktató munka során,

az év végi előadás megtervezésénél.

Céljaink elérése érdekében feladataink:

 A magyar nyelv szépségének, gazdagságának megismertetése.

 A magyar hangsúly, a magyar hanglejtés készségszintű elsajátítása.

 A tiszta érthető beszédkészség, a kifejező előadásmód, a szép és
kifejező beszéd kialakítása.

 Empátiás képesség fejlesztése, bizalmi kapcsolatok kialakítása.

 Problémamegoldásra, nyitottságra ösztönzés

 Pontos és érzékletes szerepjáték készség kialakítása társaikkal és
egyénileg

 A testbeszéd eszközeinek megismertetése.

 A színpadi mozgás szabályainak, technikáinak, eszköztárának
megismerése, a táncszínházi-egyéni módszerek és egyéni eszköztár
alkalmazásával- előadások rendezése.
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 A különböző színpadi mozgásformák elsajátítása, a tér és térben
mozgó társak differenciált és pontos érzékelése, a tér kreatív
használata.

 Felkészítés országos versenyekre

 Felkészítés országos fesztiválokra

 Felkészítés továbbtanulásra
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III. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK, ÓRAKERETEK
A SZÍNJÁTÉK TANSZAKON

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma 12 évfolyam

Főtárgy:
drámajáték (előképző 1-2 és az alapfok 1-6 évfolyamokon)
színjáték (a továbbképző 7-10 évfolyamokon)

Kötelező tárgyak:
- beszédgyakorlatok (az alapfok 1-6 és a továbbképző 7-8 évfolyamán)
- mozgásgyakorlatok (az alapfok 1-6 és a továbbképző 7-8 évfolyamán)

Kötelezően választható tárgy:
- vers-és prózamondás (az alapfok első évfolyamtól)
- beszédtechnika (a továbbképző 9-10 évfolyamán)

Szabadon választható tárgy:
- drámajáték
- színjáték
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Évfolyamok
Előképz

ő
Alapfok TovábbképzőTantárgyak

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Főtárgy:
Drámajáték
Színjáték

2-4
–

2-4
–

2
–

2
–

2
–

2
–

2
–

2
–

–
2

–
2

–
3

–
3

Kötelező
tárgyak:
Beszéd-
gyakorlatok
Mozgás-
gyakorlatok

–

–

–

–

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

1

1

1

1

–

–

–

–

Vers-és
prózamondá
s

– – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Szabadon
választható
tárgyak:
Drámajáték
Színjáték

– – 1-
2

1-
2

1-
2

1-
2

1-
2

1-
2

1 1 1 1

Összesen 2-4 2-4 4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

A mozgásgyakorlat és a beszédgyakorlat 0,5 órás tantárgyait heti váltásban
egész tanítási órában szervezzük abban az esetben , ha heti 2 alkalommal
szerveződik az oktatás.
Valamennyi tanóra blokkosítva is szervezhető.

A szabadon választható tantárgy időkeretében nem új tantárgy tanítását tűztük
ki célul, hanem nagyobb óraszámot biztosítunk a drámajáték vagy a színjáték
oktatásának.

A hetedik, nyolcadik évfolyamon nincs választási kötelezettség
Eltérő hangsúlyok a különböző képzési szakaszokban, illetve
korcsoportban
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előképző év végi
beszámo
ló

alapfok év végi
beszámol
ó

továbbképző év végi
beszámoló

Alsó
tagoza
tos
korcso
port

Készség-
fejlesztés
játék
érzékelés
megfigyelés

Közös
játék

együttműködés,
kommunikáció,
koncentráció,
probléma-
megoldás,

tantárgyi
bemutató:
gyakorla-
tok,
játékok

Felső
tagoza
tos
korcso
port

együttműködés,
kommunikáció,
koncentráció,
probléma-
megoldás,
empátia,
kifejezési módok

tantárgyi
bemutató:
gyakorla-
tok,
játékok,

színpadi
bemutató:
prózai,
táncszínhá
zi

koncentráció,
probléma-
megoldás,
empátia,
kifejezési
módok,
kapcsolat
színpadi
jelenlét

tantárgyi
bemutató:
gyakorla-
tok,
játékok,

színpadi
előadás:
prózai,
táncszínhá
zi

Közép
iskolás
korcso
port

empátia,
kifejezési
módok,
kapcsolat
színpadi
jelenlét,
karakterek,
jellemek,
műfajok

tantárgyi
bemutató:
gyakorla-
tok,
játékok,

színpadi
előadás:
prózai,
zenés-
táncos,
táncszínhá
zi

kapcsolat
színpadi
jelenlét,
karakterek,
műfajok,
jellemek,
megformálás,
drámai
feszültség és
oldás

tantárgyi
bemutató:
gyakorla-
tok,
játékok,

színpadi
előadás:
prózai,
zenés-
táncos,
táncszínhá
zi
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IV. TANANYAGTARTALMAK, TÉMAKÖRÖK, CÉLOK,
FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK DRÁMAJÁTÉK

TANTÁRGYBÓL

4.1. A program célja, feladata

A Drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus
tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs
feladatokon keresztül fejlessze a tanuló külső és belső erőforrásait, gazdagítsa
önkifejezési formáit, és segítse az egyéni és csoportos kreatív folyamatokat.

A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló ismerje fel és értse
meg a dráma és a színház társadalmi szerepét, társadalmi-történeti
összefüggéseit, illetve mindezek személyes vonatkozásait. Váljon képessé a
dráma és a színház értő befogadására és értelmezésére. Művészi
együttműködésen keresztül tanulótársaival hozzon létre drámai és színházi
produktumokat (rövidebb etűdöket a stúdiómunka keretein belül, illetve
közönség előtti bemutatás céljából készített komplex színpadi produkciókat).
A drámai és színházi kifejezésformák megismerésével párhuzamosan
alkosson a látott etűdök és előadások formai jegyeire vonatkozó esztétikai,
illetve tartalmára vonatkozó erkölcsi ítéleteket.

A program szakirányú feladatai

 a fantázia fejlesztése
 a figyelem, fegyelem és önismeret fejlesztése
 a gesztusnyelv fejlesztése
 a test kontrollálása
 az improvizációs technikák elsajátítása
 a színház és a társművészetek alapjainak elsajátítása
 a színházi alapfogalmak ismerete
 a téri tájékozódás és a kreatív térhasználat fejlesztése
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Előképző évfolyamok

4.2. Az előképző évfolyamainak képzési anyaga, céljai követelményei,
témakörei

Feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal
 az érzékszervek működésének jelentőségét
 a ritmus fogalmát
 a mozgás-mozdulatlanság fogalmát
 a szerepjátékokban való szubjektív részvétel élményét

Fejlessze a tanulók

 érzékszerveinek működését
 ritmusérzékét
 utánzó képességét
 helyzet felismerési képességének, szabálytudatának, én- és társ-

tudatának kialakulását
 egyén és csoport együttműködését

Ösztönözze a tanulókat

 közvetlen környezetük megismerésére
 társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására
 versek, mesék önálló olvasására
 szabályok betartására és betartatására

A képzés biztosítson lehetőséget

 a nyugodt légkör kialakítására
 a tanulók játékbátorságának felkeltésére

gátlások oldására
 a manuális és mozgásos tevékenységekre
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4.3. Előképző 1. évfolyam

TANANYAG

Az előképző első évfolyamán a tananyag középpontjában a szerkesztett játék
áll.
A játék során lehetőség nyílik az egyéni megszólalásra, a társakkal való
együttműködésre.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően a játékok között hangsúlyos szerepet
játszanak a mozgásos játékok.
A játékok szerkesztésénél figyelembe kell venni a terhelhetőséget, a figyelem
koncentráció életkori sajátosságait.

Érzékelő játékok
 színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása,

megkülönböztetése
 az érzékszervek által keltett érzetek szubjektív elemzése
 tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással

Ritmusgyakorlatok
 egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással
 tempótartás (gyors és lassú érzékeltetése)
 járások (gyors és lassú, különböző térformákban)
 futások irányváltoztatással

Beszédgyakorlatok
 beszédre késztető játékok
 a beszéd folyamatosságát fejlesztő játékok
 beszéltető, gondolkodtató, kitaláló játékok

Utánzó játékok
 mozgás és helyzet utánzása
 tevékenységek utánzása
 hangok utánzása

Memóriafejlesztő játékok
 mondókák, kiszámolók, találós kérdések
 versek, mesék játékos megtanítása
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Szerepjátékok, szabályjátékok
 népi gyermekjátékok
 énekes, táncos játékok
 vetélkedőjátékok
 mozgásos játékok

Dramatikus vers- és mesefeldolgozások
 mozgással kísérhető versek
 mozgásos gyakorlójátékok (nagymozgások fejlesztése)

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

Követelmények:

 színek, formák, illatok, ízek differenciált és pontos felismerése
 a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvétel
 a csoportos utánzó játékokban való részvétel
 legalább kettő, rövid lélegzetű vers, mondóka vagy meserészlet

önálló elmondása
 szerepjátékokban való részvétel

4.4. Előképző 2. évfolyam
TANANYAG

Az előképző második évfolyamán továbbra is központi szerepet kap a játék.
A tananyag összeállításában a játékosan megszerzett ismeretek tudatosítása és
bővítése játszik szerepet.
A játékok szerkesztésében továbbra is fontos a mozgás, ugyanakkor az
érzések kifejezése, a hangulati változások kifejezése már nagyobb hangsúlyt
kap.

Érzékelő játékok
 színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása,

megkülönböztetése
 a megfigyeltek szóbeli leírása
 az érzékszervek által keltett érzetek szubjektív elemzése
 színkompozíciók összehasonlítása
 tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással
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Ritmusgyakorlatok
 egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással
 tempótartás (gyors és lassú érzékeltetése)
 járások (gyors és lassú, különböző térformákban)
 futások irányváltoztatással
 térkitöltő játékok

Beszédgyakorlatok
 beszédre késztető játékok
 a beszéd folyamatosságát fejlesztő játékok
 beszéltető, gondolkodtató, kitaláló játékok

Utánzó játékok
 mozgás és helyzet utánzása
 mozgások és helyzetek tükörképe
 tevékenységek utánzása
 állatok mozgásának utánzása
 hangok utánzása

Memóriafejlesztő játékok
 mondókák, kiszámolók, találós kérdések
 versek, mesék játékos megtanítása

Szerepjátékok, szabályjátékok
 énekes, táncos játékok
 mozgásos játékok
 játék a különböző ismert magatartásmintákkal
 önismereti játékok

Dramatikus vers- és mesefeldolgozások
 mozgással kísérhető versek
 mozgásos gyakorlójátékok (nagymozgások fejlesztése)
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

Az előképző elvégzése után a tanulók legyenek képesek

 differenciált és pontos érzékelésre
 különböző ritmusok érzékelésére
 alapvető emberi, illetve állati mozgások utánzására
 önálló verbális kifejezésre
 rövid lélegzetű versek, mondókák, kiolvasók reprodukálására
 a beszéd és a mozgás összekapcsolására
 mesék, történetek kezdetének és végének felismerésére, a főhős és a

szereplők megkülönböztetésére
 a szerepjátékokban való önálló részvételre

Ismerjék a tanulók

 az érzékszervek működésének jelentőségét
 a ritmus jelentőségét
 az alapvető emberi és állati mozgássémákat
 a kezdet és a vég fogalmát
 a főhős és a szereplők megkülönböztetését
 a szerepjátékok lényegét

4.5. Az alapfok évfolyamainak képzési anyaga, céljai, követelményei
témakörei

Alapfok 1. évfolyam

Feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal
 a képzet, az emlék jelentőségét
 az érzelmek kifejezésének metakommunikációs, nonverbális és

verbális jellemzőit
 az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását
 a tér használatát és az abban való tájékozódást
 a helyszín fogalmát, jelentőségét
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Fejlessze a tanulók
 képzelőerejét
 érzelmi megnyilvánulásainak kifejező erejét
 mozgásos improvizációs képességét
 térbeli tájékozódását
 figyelem-összpontosító képességét
 dramatikus érzékenységét

Ösztönözze a tanulókat
 képzelőerejük kibontakoztatására
 érzelmeik pontos kifejezésére
 a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára

TANANYAG:

Amennyiben az osztály tanulói nem vettek részt az előképző évfolyamain,
akkor az első 1-2 hónapban - alsó tagozatos korosztályú tanulók esetén-
célszerű az előképzős játékokkal foglalkozni, s csak azután kell bővíteni a
feladatokat.
Az alapfok első évfolyamán középiskolás tanulók esetén alkalmazni lehet a
dúsítás, gyorsítás, eljárásait.
A tananyag összeállításának középpontjában a szituációs gyakorlatok, az
alapérzelmek kifejezése, a gesztusok funkciójának, a ritmus mozgás és beszéd
közbeni értelmezése áll.
A tananyag feldolgozása az alsós korosztályú tanulók számára az állatmese,
verses mese, tanmese köré szerveződik.
A felső tagozatos és középiskolás korosztályú osztályokban az életkornak
megfelelő élethelyzetek, szituációk kerülnek előtérbe.

Bemelegítő játékok
 csapatjátékok, versenyjátékok, ügyességi játékok
 lazító és feszítő gyakorlatok
 érzékelést fejlesztő játékok
 kapcsolatteremtő és bizalomjátékok

Fantáziajátékok
 játék elképzelt tárgyakkal, tárgyfelidéző gesztusok
 játék elképzelt személyek megjelenítésével
 játék elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével
 játék különböző hangulat-felidéző gesztusok, motívumok alapján
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 játék különböző érzelem-felidéző gesztusok alapján

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és
memória-gyakorlatok

 csapatjátékok, versenyjátékok
 játékos mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus

koordinációs gyakorlatok
 térkihasználó gyakorlatok
 térkitöltő gyakorlatok
 térérzékelő gyakorlatok
 ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós

gyakorlatok
 gyermekversek, mondókák mondása ritmus-és mozgásváltással

Dramatikus játékok
 mimikus egyéni és csoportos improvizációk zenére
 szituációs játékok szó, mondat, helyszín magadásával

4.6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

A tanulók az alapfok első évfolyamának elvégzését követően legyenek
képesek:

 a képzettársítással felidézett emlékek érzelmi megközelítésére
 a felidézett érzelmek verbális kifejezésére
 a tanult mozgáselemek kreatív összekapcsolására
 az adott tér használatára és az abban való tájékozódására
 a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére

Ismerjék a tanulók

 az érzelmek metakommunikációs, nonverbális- és verbális
kifejezésének jellemzőit

 a tér és a helyszín fogalmát
 a figyelem-összpontosítás jelentőségét
 az érzelmek vizuális megjelenítésének módjait
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Alapfok 2. évfolyam

Feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal

 a figyelem-összpontosítás tudatos alkalmazását
 a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát
 a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait
 a tiszta, érthető beszéd alapjait
 a hős és a többiek viszonylatát
 a szereplők jellemzését segítő technikákat (beszédstílus, testtartás

stb.)

Fejlessze a tanulók

 koncentráló képességét
 megfigyelő képességét
 szociális érzékenységét
 verbális megnyilvánulásainak tisztaságát
 dramatizáló képességét

Ösztönözze a tanulókat

 figyelmük tudatos összpontosítására
 a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére
 önálló és tudatos kapcsolatteremtésre
 önálló verbális megnyilvánulásra
 pontos és kifejező szerepjátékra
 önálló dramatizálásra

A képzés biztosítson lehetőséget

 a jelentkező önálló törekvések megvalósítására
 a differenciált munkamegosztásra
 az előző évek manuális tevékenységének gyakorlására
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TANANYAG

Az alsó tagozatos korosztályú tanulók tananyagában továbbra is a mese tölti
be a központi szerepet.
A felső tagozatos és középiskolás korú tanulók tananyagában központi helyet
kap a kapcsolatteremtés, a kapcsolattartás, amelyet rövid szituációs
gyakorlatokon keresztül sajátítanak el, majd jelenetekben valósítanak meg.
Mindkét korosztály számára fontos az önismeret fejlesztése, az önértékelés és
mások értékelése, elfogadása, a bizalom kiépítése.
A feladatok bővülésével, nehézségi szintjének növelésével együtt nő a
figyelem koncentráció fontosságára irányuló feladatok szerepe.

Koncentrációs gyakorlatok
 szólánc-játékok
 érzékszervekkel kapcsolatos játékok
 tükörgyakorlatok

Kapcsolatteremtő gyakorlatok
 szemkontaktus
 érintés
 szorítás

Bizalomjátékok
 „vakvezető” játékok

Beszéd- és mozgásgyakorlatok
 kiscsoportos beszédhelyzetek
 páros beszédhelyzetek
 monológ beszédhelyzetek
 mozgás utánzása
 szoborgyakorlatok

Improvizációs játékok
 mímes improvizáció (mozdulatra, hangeffektusra)
 szituációs játékok

Dramatizálás
 verses mesék, mesék elemzése
 élethelyzetek elemzése, problémamegoldás
 a szerkezet érzékeltetése (kezdet, vég, főhős, szereplők, helyszín)
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

A tanulók legyenek képesek

 figyelmük tudatos összpontosítására
 társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére
 a bizalom átélésére
 érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására
 tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra
 pontos és érzékletes szerepjátékra
 kreatív dramatizálásra

Ismerjék a tanulók
 a figyelem-összpontosítás alapszabályait
 a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát
 a bizalom élményét
 a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait
 a tiszta, érthető beszéd szabályait
 a pontos és kifejező szerepjáték szabályait
 a szereplők jellemzését segítő technikákat (testtartás, beszédstílus

stb.)

Az alapfok 3. évfolyam

Feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal
 az empátia, azaz az együtt érző beleélés élményét
 a szavak nélküli közlések jelentőségét
 a nonverbális kommunikáció csatornáinak működését
 a metakommunikációs jelek jelentéshordozó erejét
 a feszültség fogalmát, mint a dráma cselekményének meghatározó

részét

Fejlessze a tanulók
 empátiás képességét
 kommunikációs képességét
 a nonverbális kommunikáció értelmezését
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 a metakommunikáció használatát
 drámai érzékenységét
 esztétikai érzékenységét

Ösztönözze a tanulókat

 őszinte megnyilvánulásra
 elfogadó együttműködésre
 érzelmeinek és szándékainak pontos kifejezésére
 a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára
 a metakommunikációs jelek mögötti jelentés keresésére
 vizuális önkifejezésre

A képzés biztosítson lehetőséget

 a kialakulóban lévő önkifejezési szándékok megvalósítására
 más csoportok munkájának megismerésére

TANANYAG

A tananyag középpontjában a kommunikáció, a kapcsolat létesítése, és
fenntartása áll.
A harmadik évfolyamon hangsúlyozott szerepet kapnak a nonverbális
kifejezési eszközökkel történő játékok. Domináns szerepet tölt be az érzelmek
közvetítése, a kommunikációs üzenetek megértése, lefordítása, hatása a társra,
a válaszok megfogalmazása.
Az általános iskolás korosztályú tanulók továbbra is a meséken,
mesefeldolgozásokon, tanmeséken, idegen népek meséin keresztül dolgozzák
fel az anyagot, míg a középiskolás korosztályú tanulók főleg páros
improvizációk formájában sajátítják el a tananyagot.
A tanári vázlat helyett a tanulók önálló feladatmegoldása, kreativitása
nagyobb szerephez jut.

Kommunikációs játékok
 arc, tekintet, gesztusok (grimaszjáték, személyiség-tükör stb.)
 testtartás (állapot-kifejezések, stilizált mozgások)
 rejtett üzenetek (utasítások, parancsok, kérések stb.)
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Improvizációs játékok
 szituációs játékok hangeffektusokkal, vázlat megadásával, a valódi

érzelmek kimondásának megtiltásával

Kapcsolatteremtő játékok
 gesztusnyelven
 mimikával
 szemkontaktussal

Interakciós játékok
 tükörjátékok
 távolság megtartását célzó játékok
 státuszjátékok

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

A tanulók az alapfok 3.évfolyam elvégzése után legyenek képesek:

 az együttérzés és beleélés képességének kialakítására és
fejlesztésére

 a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való
felismerésre

 a nonverbális kommunikációs csatornák használatára
 a metakommunikációs jelek közötti értő és megértő eligazodásra
 a feszültség mint drámai kifejezésforma, illetve fogalom értésére,

improvizációkban való alkalmazására

Ismerjék a tanulók
 az empátia, az együtt érző beleélés fogalmát, élményét
 a szavak nélküli közlések jelentőségét különböző helyzetekben
 a nonverbális kommunikációs csatornák működési mechanizmusát
 a metakommunikációs jelek érzelmi és akarati üzeneteit
 a feszültség fogalmát, mint a dráma cselekményének meghatározó

részét
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Az alapfok 4. évfolyam

Feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal
 az empátiára épített elemző gondolkodás lényegét, használatát
 különböző élethelyzetek és morális problémák megoldási

módozatait
 a verbális és nonverbális kifejezési módok pontos, érzékletes,

együttes használatát
 a konfliktusnak, mint a drámai cselekmény mozgatórugójának

fogalmát
 egy-egy drámai szöveg többféle értelmezési lehetőségét
 a tér kreatív használatának lehetőségeit

Fejlessze a tanulók

 elemző gondolkodási képességét
 morális érzékenységét
 szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét
 helyzet felismerési képességét
 problémamegoldó érzékenységét

Ösztönözze a tanulókat

 kritikus és önkritikus gondolkodásra
 különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes

kezelésére
 beszédének és mozdulatainak koordinált és kifejező használatára
 egy-egy színházi élmény cselekvő elemzésére
 egy-egy drámai szöveg érzékletes és kreatív bemutatására

TANANYAG

A negyedik évfolyamon az adott életkor jellemző problémáinak dramatikus
feldolgozására kerül kor.
Központi szerepet tölt be a konfliktushelyzetek elemzése, megoldása, a
helyzetek és megoldások értékelése.
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Improvizációs játékok
 életjátékok (egy-egy aktuális téma feldolgozása)
 szituációs jelenetek közmondás, konfliktus, ki nem mondott

konfliktus megadásával
 szerepjátékok megadott témára

Beszéd- és mozgásgyakorlatok
 szó és grimasz
 mondat és gesztus
 „nem azt mondom, amit gondolok”
 „nem azt teszem, amit mondok”

Térjátékok, kreatív térhasználat
 folyosók, irányok
 szerkezetek

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

A tanulók az alapfok 4. évfolyamának elvégzése után legyenek képesek

 különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésre
 konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására
 pontos és hiteles szóbeli és nem szóbeli önkifejezésre
 egy-egy drámai szöveg konfliktusának elemzésére
 egy-egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére
 a tér kreatív használatára

Ismerjék a tanulók

 az empátiára épített elemző gondolkodás lényegét, használatának
módját

 különböző élethelyzetek és morális problémák megoldási
módozatait

 a szóbeli és nem szóbeli kifejezési formák hiteles, pontos, együttes
használatát

 a konfliktust, mint a drámai cselekmény egyik mozgatórugóját
 egy-egy drámai szöveg többféle értelmezését
 a tér kreatív használatát
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Az alapfok 5. évfolyam

Feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal:

 a személyes érzelmek és gondolatok, valamint az empátiás
készségből fakadó érzések és gondolatok közti szoros kapcsolatot

 a felszínre hozott érzelmek által keletkezett gesztusok, mimikák,
mozgássorok rögzítésének módját

 a szimbólum fogalmát, illetve a szimbólumot, mint a gondolatok és
fogalmak kifejezőjét és hangulatok, érzések felidézőjét

 a kontraszt fogalmát, az ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és
jelentésteremtő használatát

Fejlessze a tanulók:

 megismerő, önmegismerő képességét
 személyiségének pozitív jellemvonásait
 akaraterejét
 asszociációs képességét
 konstruktivitását
 elemző gondolkodását
 kritikai és önkritikai képességét

Ösztönözze a tanulókat:

 az „én”-en kívüli tapasztalatok befogadására
 önálló döntéshozatalra
 szimbólumok keresésére és kreatív használatára
 hiteles és őszinte színpadi jelenlétre
 előrevivő, építő gondolkodásra

TANANYAG

Központi témánk az ellentétek, hangulatváltások, tempóváltások szerepének
megfigyelése, kipróbálása és alkalmazása a gyakorlatban.
A tananyag feldolgozásában egyre nagyobb szerepet játszik az improvizáció.
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Az improvizáció csoportos formában valósul meg, amely nagyobb
koncentrációt, együttműködést igényel.
A jelenetek megformálásában a tanulók aktívan részt vesznek, ötleteikkel,
elképzeléseikkel alakíthatják a történetet, szituációt.
Az alapfok ötödik évfolyamának munkájában a színház alapsejtjeinek (tér,
kapcsolat, kifejezés, érzelem, változás, jelenlét stb.) tudatos alkalmazása
előtérbe kerül.
A középiskolás korosztályú tanulók megismerkednek a rendező munkájával, a
rendezéssel kapcsolatos ismeretekkel, színpadi munkájukban ötvözik a
mozgás, a beszéd, tanult elmeit, a színpadi mozgás mellet táncos etűdöket,
részleteket, önálló táncszínházi koreográfiákat is elsajátíthatnak.

Fantáziajátékok

 irodalmi művek „új címe”
 képzőművészeti alkotások „előzménye”
 kevéssé ismert irodalmi művek folytatása, befejezése
 szimbolikus tárgyak használata
 tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása

Beszéd- és mozgásgyakorlatok

 figurateremtő hang- és artikulációs gyakorlatok
 érzelemkifejező hangbéli és gesztusnyelvi eszközöket fejlesztő

gyakorlatok
 fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok
 csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok

Improvizációs gyakorlatok

 versek indulati tartalmaira épülő improvizációk
 versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk
 szimbolikus mozgásokból építkező improvizációk
 zenés etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával)
 státuszjátékok
 etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával)
 rögtönzések, ellentétek megadásával
 drámarészletek mögöttes tartalmának kibontásával
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

A tanulók az alapfok 5. évfolyam elvégzését követően legyenek képesek:

 az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és a személyes
érzések, gondolatok közötti kapcsolat felismerésére

 a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák,
mozgássorok rögzítésére, kreatív alkalmazására

 az ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő
alkalmazására

 egy-egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére

Ismerjék:
 az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és a személyes

érzések, gondolatok közötti kapcsolatot
 a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák,

mozgássorok rögzítését és kreatív alkalmazását
 a szimbólum fogalmát, kreatív alkalmazását
 a kontraszt fogalmát, tudatos alkalmazását

Az alapfok 6. évfolyam

Feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal:

 az előző évek során tapasztaltak, tanultak kreatív alkalmazásának
lehetőségeit

 az egy-egy színpadi előadás létrejöttét megalapozó és elősegítő
munkaformákat

 a színházi forma kiválasztását a gondolatok, érzelmek erősítéséhez
 a színházi formanyelv alapelemeinek tudatos alkalmazását egy

adott drámai szöveg megközelítésében

Fejlessze a tanulók:

 kreativitását, eredeti gondolkodását, kombináló képességét
 drámai érzékenységét
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 színházi fogékonyságát
 kritikai és önkritikai képességét
 más művészetek iránti fogékonyságát
 önállóságát, magabiztosságát

Ösztönözze a tanulókat:

 kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra, konstruktív
együttműködésre

 drámai művek olvasására
 színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére
 önálló, magabiztos megnyilvánulásra

Készítse fel a tanulókat alapfokú művészeti vizsgára

TANANYAG

A hatodik évfolyam elsődleges feladata az ismeretek összegzése, a tanult
színházi alapelemek alkalmazása, színpadi produkciók létrehozása,
valamint az alapfokú művészeti vizsgára való felkészülés

Alapvető színpadi-színházi konvenciók
 színházi térformák (dobozszínpad, körszínpad, kamaraszínpad stb.)
 az egyes színházi térformákból következő, a színésszel szembeni

elvárások
 a különböző színházi konvenciók (pl. „félre”, monológ,

„kikacsintás” a közönségre stb.) színjátékos alkalmazása

A drámai konvenciók színjátékos és színpadi alkalmazása
 különböző drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés stb.)

alkalmazása az improvizációk és egy adott színdarab
megjelenítésének előkészítésében

 különböző drámai konvenciók (pl. belső hangok, „forró szék” stb.)
alkalmazása a szerepépítés folyamatában

Összetettebb színpadi improvizációk
 rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg

megadásával
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 rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a
szereplők érzelmi állapotának kibontásával

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

A tanulók az alapfok 6. évfolyam elvégzését követően legyenek képesek:

 alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait
 megismert munkaformákban felismerni a színházi

alkalmazhatóságot
 kiválasztani a legmegfelelőbb munkaformát az adott gondolat,

érzelem erősítése érdekében
 a munkaformák tudatos alkalmazására egy kötött drámai szöveg

megjelenítésének előkészítésében
 részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében

Ismerjék:
 az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét
 munkaformák színházi alkalmazhatóságát
 egy-egy munkaforma tudatos kiválasztását és alkalmazását
 a színpadi improvizációban rejlő lehetőségeket
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V. A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMAINAK KÉPZÉSI ANYAGA,
CÉLJAI, FELADATAI,KÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI

A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGYBÓL

5.1 A tantárgy célja, feladata

A Színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet, ezen belül is
elsősorban a színjáték iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson
a színjátékon keresztül történő önkifejezésére, a színpadi munka alapjainak
elsajátítására, valamint a színházi szakmák tevékenységi körének
megismerésére.
A képzés hangsúly a színházi formák felé tolódik. A beszédgyakorlat,
mozgásgyakorlat, a drámajáték során szerzett ismereteket a gyakorlat során
kell alkalmazni.
Új tevékenységi forma, új munkamódszer a rendezés, a rendező munkájával
való megismerkedés.
Célunk, hogy tanulóink megismerjék a színházi munkafolyamatokat:
szereposztás, összeolvasó próba, rendelkező próba, részpróba, összpróba,
főpróba, nyilvános főpróba, premier, előadás.
Iskolánk célkitűzései között szerepel a művészeti ágak közötti kapcsolat
gyakorlati megvalósítása is.
Ezért a színjáték tanszakos növendékek koreográfussal és díszlettervezővel,
jelmeztervezővel is együtt dolgozhatnak.
A színpadi előadások során célunk a színpadi élmény, az együtt játszás
élményének biztosítása.
Az együtt elvégzett alkotó munka, a csapatmunka, a sikerélmény motiváló
tényezőként hat pedagógusra és növendékre egyaránt.
Segíti a szakmai munkát a szakmai versenyeken, fesztiválokon való
bemutatkozás, amelyet intézményünk hangsúlyozottan támogat.
Nyílt tanítási órák meghirdetésével lehetőséget biztosítunk arra, hogy
munkánkat megismerhessék a szülők, és mindazok, akik érdeklődnek
iskolánk színjáték tanszaka iránt.
Célunk, hogy megismerjünk más iskolai műhelyeket, alkotói elképzeléseket,
valamint, hogy visszajelzéseket kapjunk munkánk eredményességéről,
tanulóink felkészültségéről.
A tehetséggondozó program folytatódik a továbbképző évfolyamain is,
amelynek a célja a tanulók felkészítése a tovább tanulásra.
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A színjáték tantárgy tartalmi összetevői:

 személyiségfejlesztő (dramatikus) tréning
 önálló szövegmunka
 mozgás-és tánc tréning
 színházismereti alapok
 kreatív színházi tréning (színházi alkotás létrehozása)
 színház, színész, darab és közönség egymásra hatása, kapcsolata

A főtárgy oktatása során nagy figyelmet kell fordítani a következőkre:

 figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődési
körüket

 építeni kell az alapfok évfolyamain elsajátított ismeretekre, valamint a
tanulók otthoni önálló felkészülésére is

 az önálló szövegmunka összetevői: szabadon választott vers-és
prózamemoriterek alapján szerkesztett, vagy nem szerkesztett
összeállítás, a szöveg technikai alkalmazása a gyakorlatok során

 folyamatosan jelen kell lennie képzésben a bemelegítésnek, tréningnek,
az improvizációs gyakorlatoknak

 a bemelegítés során a beszéd-és mozgásszerveket kell alkalmassá tenni
a munkára, a terhelésre, valamint a sérülések elkerülésére

 a tréningeken a már ismert színházi alapgyakorlatokat tovább kell
fejleszteni tartalmilag, intenzitásában, színházi jelenlétben, technikai
megoldásokban

 azokban az osztályokban ahol a tanév végén zenés-táncos, vagy
táncszínházi előadás elkészítését tűzték ki célul a mozgástréning
kiegészülhet táncos tréninggel is

 az improvizációs gyakorlatok a színjátékos készségek fejlesztését
szolgálják, ezért nagy hangsúllyal kell szerepelni a tanórákon

 a tanulók alkotó módon vegyenek részt a színpadra állítás folyamatában
 biztosítani kell az egyéni és a csoportos feldolgozás lehetőségeit
 biztosítani kell a közönség előtt történő bemutatkozás lehetőségét
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5.2.A képzés feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal:
 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 alkotómunka fázisait
 a színészi tevékenység alapvető elemeit
 a színházi alkotómunka főbb összetevőit

Fejlessze a tanulók:
 érzelemkifejező eszköztárát az összetett karakterek ábrázolásához
 mozgásos karakteralkotó technikáit
 karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit
 szerep-repertoárját, illetve ezen keresztül ön- és társismeretét

improvizációs képességét
 szöveg- és előadás elemzési képességét
 társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejező

eszközeit

Ösztönözze a tanulókat:

 elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő
megjelenítésére

 színházi előadások megtekintésére (szabadidejükben)
 iskolán kívüli produkciókban való részvételre, tapasztalataik

megosztására társaikkal
 társaik előtt előadások tartására
 a látott vagy részvételükkel zajló előadások véleményezésére

A képzés biztosítson lehetőséget:

 működő színtársulatok munkájába való betekintésre

 többféle műfaj és/vagy színházi színészi megtapasztalásra
nyilvános bemutató(k) tartására
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5.3. Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után:

Legyenek képesek a tanulók:

 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
 különféle szerepek megformálására

 színházi előadások elemzésére, értékelésre
 a rendezői koreográfusi instrukciók mentén végzett munkára

Ismerjék a tanulók:
 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását
 az alapvető színházi szakkifejezéseket
 a szöveg- és előadás elemzés szempontjait és módszereit
 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit

5.4. A továbbképző 7. évfolyam

Feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:
 a szituáció összetevőit
 a tér és idő kapcsolatát
 a közös alkotómunka lehetőségeit és szabályait
 a rendezői instrukciókat
 a karakterábrázolás eszközeit
 a figura megformálásának eszközeit, módjait
 a feszültség megteremtését, fenntartását és fokozását
 az energia helyes beosztását, a kondíció fontosságát
 az idő múlásának, a tér megváltozásának érzékeltetési lehetőségeit
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 a hangsúlyos és hangsúlytalan tér szerepét
 a túlzó, tipizáló ábrázolás formajegyeit
 a mozdulat a gesztus kifejező erejét
 a jelenetbe, figurába lépés kilépés törvényszerűségeit

Fejlessze:

 a koncentrációt
 az együttműködési készséget
 a kezdeményezőkészsége
 az alkotó fantázia, a teremtő kreativitást
 a kondíciót
 a ritmus és a tempó érzékelését
 játékkedvet

Témakörök, tartalmak a továbbképző 7. évfolyamán

A gyakorlati munka előkészítéseként, annak megalapozásához szükséges
alapismeretek, témakörök a továbbképző hetedik évfolyamán:

A színház:

 a tér különböző zónái (pl. személyes, társas stb.)
 a térhasználat mint emberi és kulturális jellemző
 a különböző színpadtípusok tere és azok használata (pl. körszínpad,

amphiteátrum, pást stb.)
 a pódium
 a fény térkiemelő, tér-határoló szerepe (pl. fényfüggöny, -folyosó,

spot stb.)
 a színpadi fények típusai (pl. szórt fény, pontfény, derítőfény,

ellenfényben stb.)
 színház a szabadban
 színház az osztályteremben
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Az alapvető ismeretek megszerzésének módja:
 tanári előadás
 beszélgetés saját tapasztalat alapján
 tér berendező, színpadrendező gyakorlatokon keresztül
 színházban tartott rendkívüli tanítási órán színházi szakemberek

segítségével

A darab
 jelenet indítása, tetőpontja, lezárása
 etűdsorozatok szerkesztési elvei
 a kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont-technika
 az idő kezelése
 a köznapi párbeszédtől a drámai dialektusig
 a köznapi nyelvtől az irodalmi (értékű) textusig

A tananyag feldolgozása az improvizációs gyakorlatokon keresztül
történik.

A közönség
 a színjáték eredete
 színész és néző viszonya régen és ma
 kapcsolattartás a közönséggel
 atmoszférateremtés
 a közönség reakciói
 a közönség bevonása

A tananyag feldolgozása:
 beszélgetés
 előadás
 gyakorlatok

TANANYAG

Bemelegítés: a beszéd-és mozgásszervek alkalmassá tétele a munkára

Személyiségfejlesztés, tréning:
 önismereti játékok

 önértékelés

 mások értékelése
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Improvizációk:

 Túlzó ábrázolás:
Gesztusok, mimika, mozgás, felnagyítása, a beszéd hangerejének,
hanglejtésének, stílusának túlzásai.

 Tipizálás, karakterábrázolás:
Megfigyelés, kiemelés, sűrítés: a jellemző vonások megjelenítése

 Jelenetépítés, figurába lépés és kilépés
Jelenetnyitás, építés, fokozás, intenzitásnövelés, lezárás, kiállás, váltás.

 Szituációk, élethelyzetek
Ki, mit, miért, hol, mikor, miért, kivel?

 Az idő múlása, helyszínváltozás, figuraváltás
Egy improvizáción belül önállóan és társakkal.

Az improvizációk formái: önálló, teljes, megbeszélt:

 improvizációk egyéni munkában, az improvizáció szabályainak
betartásával

 improvizációk páros munkában, az improvizáció szabályainak
betartásával

 saját élethelyzetek megjelenítése
 etűdök szöveg nélkül, egyéni munkában
 etűdök szöveg nélkül, páros munkában
 etűdök tárgyak használatával
 etűdök megadott szövegre (pl. versrészlet, kisebb dialógus)
 etűdök kötött szabályok mentén (pl. a tér, a helyzet megadásával)
 etűdök vágyképekre, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre
 etűdsorozatok összeállítása önálló munkában

Önálló szövegmunka:

 vers-és szövegmemoriterek
 szabadon választott feldolgozás
 tanár által irányított feldolgozás
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 szöveg és mozgás
 szöveg és zene és mozgás
 szerkesztett összeállítás
 nem szerkesztett összeállítás

Mozgás-és tánctréning:

mozgás improvizáció:
 önállóan
 társsal, társakkal
 egy megadott témában
 zenére
 eszközökkel

táncos tréning:
 egy adott táncos műfaj motívumainak elsajátítása
 színpadi tánc elemeinek elsajátítása
 a táncos mozgás és kifejezési eszközök gesztusokkal való játék
 ritmusgyakorlatok

Előadás, kreatív színházi tréning:

 etűdökből szerkesztett műsor
 lírai, epikus vagy drámai témájú szerkesztett, vagy nem szerkesztett

összeállítás
 a tanult gyakorlatsorokból összeállított gyakorlatsor
 rövid lélegzetű előadás
 az improvizációkból összeállított bemutató

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a kollektív alkotás szabályait, a túlzó, tipizáló ábrázolás
formajegyeit, a jelenetépítés szabályait, az intenzitás fokozásának módjait.
Tudja az önálló és irányított szövegmunka memoritereit, valamint az év végi
vizsga anyagát.
Legyen képes egyéni és közösségi feladatok megoldására, az improvizációk
során tudja alkalmaznia tanult technikákat.



246

5. 5. A továbbképző 8. évfolyam

Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval:

 tipizáló és egyénített ábrázolás viszonyát, sajátosságait, eszközeit
 túlzó és személyes ábrázolásmód viszonyát, sajátosságait, eszközeit
 jelenetekből előadás / módjai, lehetőségei, technikái/
 az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalásmód

stb.) együttes és elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben
rejlő kifejezőerőt,

 a színpadi humor természetét, eszközeit;
 a kollektív játék formai jegyeit: kórusmegszólalás, kóruscselekvés,

helyszínek közös megjelenítése, a narráció formái 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 előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek

jelentőségét.

Fejlessze:
 a figyelem koncentrációt, a koncentrált állapot megtartásának

készségét,
 a befelé figyelés, a színpadi jelenlét adottságát
 a színészi energiák kezelésének készségét,
 az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást,
 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.
 egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek

jelentőségét.
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Témakörök, tartalmak a továbbképző nyolcadik évfolyamán

A gyakorlati munka előkészítéseként, annak megalapozásához szükséges
alapismeretek, témakörök a továbbképző nyolcadik évfolyamán:

A színész:
 a lélektan szerinti típusok
 saját magunk típusba sorolása
 a lélektani típusok a hétköznapokban (típusfigurák megfigyelése)
 hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése
 egyéni típusfigura-tanulmányok
 hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban (páros

munkaforma)

A színház
 a típusfigurák jellemző maszkjai, jelmezei, kellékei az egyes

tárgyalt történeti korszakokban
 típusfigurák megjelenítését segítő eszközök a mai színházban
 a színjáték helyszínének térbeli megteremtése; a jelzésszerű

megoldások alkalmazása

A darab
 a rítusban megjelenő archetípusok és azok mai megfelelői
 a népi színjátszás típusfigurái
 a misztérium játékok, moralitások allegorikus alakjai
 a commedia dell’ arte típusfigurái
 a klasszika színházának típusfigurái
 az újkori színház távolodása a típusfigurák alkalmazásától
 operai és operettfigura-típusok
 vígjátéki és tragikus típusok
 típusok az abszurdban
 típusfigurák típushelyzetei
 a helyzetkomikum

A közönség
 A színház funkciója régen és ma:
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Az alapvető ismeretek megszerzésének módja:
 tanári előadás
 beszélgetés saját tapasztalat alapján
 tér berendező, színpadrendező gyakorlatokon keresztül
 színházban tartott rendkívüli tanítási órán színházi szakemberek

segítségével

TANANYAG

Bemelegítés: a beszéd –és mozgásszervek alkalmassá tétele a munkára

Személyiségfejlesztő tréning:
 önismereti játékok
 társismereti játékok
 bizalomgyakorlatok
 közösségépítő gyakorlatok
 erkölcsi kérdések feldolgozása az improvizációkban

Improvizációk:

 Színészi kifejezőeszközök

Arcjáték, gesztus, megszólalás, mozgás, tempó, ritmus.

 Tipizálás
Típusfigura, tipikus helyzet.
A tipizált és az egyéni figuraábrázolás kontrasztja, kifejezési lehetőségei,

tartalmi, hangulati hatásai.

 Túlzás
Élethelyzetek, reagálások, mimika, gesztusok felnagyítása.
A túlzó és a személyes ábrázolás kontrasztja, kifejezési lehetőségei, tartalmi,
hangulati hatásai.

 Idő-és helyszínváltás, jelenetépítés.

Egy improvizáción belül, önállóan, vagy társakkal, szabadon, vagy
szituációhoz kötötten.

 Színpadi humor eszközei
Gépiesség, ellentétek, kontrasztok, túlzások, felnagyítások, félreértések
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 Kollektív játék formái

Kórusmegszólalás-és cselekvés, narráció és megjelenítés, szinkronizálás és
megjelenítés

Az improvizációk formái: önálló, teljes, megbeszélt:

 saját élethelyzetek megjelenítésével
 etűdök szöveg nélkül, egyéni munkában
 etűdök szöveg nélkül, páros munkában
 csak hanggal
 csak mozgással
 etűdök tárgyak használatával
 etűdök megadott szövegre (pl. versrészlet, kisebb dialógus)
 etűdök kötött szabályok mentén (pl. a tér, a helyzet megadásával)
 etűdök vágyképekre, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre
 etűdsorozatok összeállítása önálló munkában
 történetmesélő improvizálás figuratartással, építkezéssel

Önálló szövegmunka:

 választott monológ, vagy prózarészlet
 a monológ, vagy prózarészlet cselekvő, eljátszó feldolgozása
 tanár által irányított feldolgozás
 társa által irányított feldolgozás

Dramatizálás:
 vers dramatizálása
 prózai mű dramatizálása
 közismert történet dramatizálása, „ átírása”

Mozgás-és tánctréning:

mozgás improvizáció:
 önállóan
 társsal, társakkal
 egy megadott témában
 zenére
 eszközökkel
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táncos tréning:
 egy adott táncos műfaj motívumainak elsajátítása
 színpadi tánc elemeinek elsajátítása
 a táncos mozgás és kifejezési eszközök gesztusokkal való játék

Előadás, kreatív színházi tréning:
 népi komédiák
 vásári komédiák
 misztériumjátékok, moralitások
 fennmaradt vagy rekonstruált commedia dell’ arte jelenetek
 helyzetkomikumra épülő vígjátékok részletei
 abszurd drámák típusfigurákat felvonultató jelenetei
 modern típusfigurákat felvonultató televíziós és mozifilmek egyes

helyzetei
 az osztály által dramatizált történeket, jelenetek

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a kollektív alkotás szabályait, a túlzó, tipizáló ábrázolás
formajegyeit, a jelenetépítés szabályait, az intenzitás fokozásának módjait.
Ismerje a színészi kifejezési eszközöket, a színpadi humor természetét, a
kollektív játék szabályait.
Tudja az önálló és irányított szövegmunka memoritereit, valamint az év végi
vizsga anyagát.
Legyen képes egyéni és közösségi feladatok megoldására, az improvizációk
során tudja alkalmaznia tanult technikákat.
Legyen képes a nézői figyelem fókuszálására, az atmoszféra teremtésre.

5.6. A továbbképző 9. évfolyam

Feladatok:

Ismertesse meg a tanulóval:

 az egyénített ábrázolás összetevőit: előélet, cselekvések, viszonyok,
döntések, fejlődések, változások,

 a színészi játék eszközeit: csendek, szünetek, hangsúlyok,
ellenpontozás,
„kibeszélés”, belső monológ



251

 a kellék, díszlet, színpadi tér szabályait, figurateremtő
hatásmechanizmusát

 a dialógus jellemzőit
 a domináns és kevésbé domináns egyéniségek, helyzetek, terek

jelenetépítő hatását
 a realista-naturalista játékmód sajátosságait
 a státusgyakorlatokat

Fejlessze:

 elmélyülést egy-egy feladatban
 a belső játékot
 humorérzéket
 kreativitást
 a színészi játék eszközeinek tudatos alkalmazását

Témakörök, tartalmak a továbbképző kilencedik évfolyamán

A gyakorlati munka előkészítéseként, annak megalapozásához szükséges
alapismeretek, témakörök a továbbképző kilencedik évfolyamán:

Egyénítés

A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása, egyénítése a
jellemábrázolás felé tett jelentős lépés.

Az embert megmutatni változásai folyamatában, fejlődésében, itt és
most, a múltjával és jövőbeli lehetőségeivel együtt, a vágyaival és
törekvéseivel, kinyilvánított akaratával és titkaival, érzelmeivel és
gondolataival.

A színész
 a típusfigurák egyénítése improvizációkban
 egyéni munkára épülő etűdök: a figura „hátterének” kidolgozása
 „belülről kifelé”
 „kívülről befelé”
 a figurák érzelmi állapotának változását ábrázoló egyéni és páros

mozgástanulmányok
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 egyéni jellemrajz-tanulmányok egyazon figura különféle
helyzetekbe helyezésével

 a figura jellemző jegyeinek megtartásával jelenetsor kidolgozása

A színház
 a dobozszínpad tere és használata
 hangsúlyos pontok
 láthatósági szabályok a dobozszínpadon
 kommunikációs szabályok a dobozszínpadon
 szcenikai megoldások, színházi illúziókeltési törekvések régen és

ma (díszletek, jelmezek, maszkok, gépezetek, egyéb hatáskeltő
eszközök alkalmazása)

 napjaink színpadtechnikája (beleértve a működéssel kapcsolatos
szabályokat is)

 szakmák, műhelyek a színházban
 a színház működési struktúra napjaink különböző típusú

színházaiban
 színész és rendező viszony

A darab
 jellemábrázolás lehetőségei egy adott realista, naturalista mű

szereplőin keresztül
 jellemábrázolás különböző korokban és műfajokban

Az alapvető ismeretek megszerzésének módja:
 tanári előadás
 beszélgetés saját tapasztalat alapján
 tér berendező, színpadrendező gyakorlatokon keresztül
 színházban tartott rendkívüli tanítási órán színházi szakemberek

segítségével

TANANYAG

Bemelegítés: a beszéd –és mozgásszervek alkalmassá tétele a munkára

Személyiségfejlesztő tréning:
 önismereti játékok
 társismereti játékok
 bizalomgyakorlatok
 közösségépítő gyakorlatok
 erkölcsi kérdések feldolgozása az improvizációkban
 többirányú koncentrációs gyakorlatok
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Improvizációk:

 Színészi kifejezőeszközök

Csendek, szünetek, hangsúlyok, ellenpontozás, „kibeszélés”, belső monológ

 Színészi kifejezőeszközöktől megfosztott játékmód

Realista, naturalista ábrázolás gyakorlatai

 Egyénített ábrázolás

Az egyénített figura jellemzőinek előéletének, belső lelki életének, vágyainak
megrajzolása, a jellemfejlődés ábrázolása.

 Kellék-és jelmezhasználat

A gyakorlatok során természetes módon kell a szövegmondás és a figura
ábrázolása közben a megfelelő eszközöket használni és a természetes módon
kell a jelmezben mozogni.
Végezhetjük az improvizációt úgy is, hogy a szituációhoz nem illő eszközöket
és jelmezt használunk.

 A díszlet

Az improvizáció során folyamatosan változtassuk a díszletekkel
meghatározott teret.
Játsszunk hangsúlyos és hangsúlytalan térben.

 Dialógusok
Jellemépítéssel, befelé-kifelé játékkal

 Státuszgyakorlatok
Domináns- kevésbé domináns egyéniség és a szerep

Az improvizációk formái: önálló, teljes, megbeszélt:

 saját élethelyzetek megjelenítésével
 etűdök szöveg nélkül, egyéni munkában
 etűdök szöveg nélkül, páros munkában
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 csak hanggal
 csak mozgással
 etűdök kellék és jelmez használatával
 díszlet-jelzésekkel
 jellemábrázolással
 párbeszédben

Önálló szövegmunka:

 választott monológ, vers vagy prózarészlet
 a monológ, vers vagy prózarészlet egyénített feldolgozása
 a monológ, vers vagy prózarészlet többszereplős feldolgozása
 monológ, vagy prózarészlet dialógusos feldolgozása
 a tanár által irányított feldolgozás
 társak által irányított feldolgozás
 vizsga memoriter

Drámaírás
 rögtönzés
 jelenet, jelenetek
 színjáték

Mozgás-és tánctréning:

mozgás improvizáció:
 önállóan
 társsal, társakkal
 egy megadott témában
 zenére
 eszközökkel

táncos tréning:
 egy adott táncos műfaj motívumainak elsajátítása
 színpadi tánc elemeinek elsajátítása
 a táncos mozgás és kifejezési eszközök gesztusokkal való játék
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Előadás, kreatív színházi tréning:

 közösen írt dráma
 drámai mű részlete

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a színészi játék eszközeit, az ellenpontozó játékot, a
naturalista, realista ábrázolást, a státuszjeleket, a kellék használat szabályait, a
jelmez figurateremtő erejét, ismerje a tér sajátosságait.
Tudja az önálló és irányított szövegmunka memoritereit, valamint az év végi
vizsga anyagát.
Legyen képes egyéni és közösségi feladatok megoldására, az improvizációk
során tudja alkalmaznia tanult technikákat.
Legyen képes a nézői figyelem fókuszálására, az atmoszféra teremtésre, az
egyénített játékmódra, jellemábrázolásra, a sűrítésre, a drámai feszültség
növelésére, a hiteles játékra, a szituáció tartására.

5.7. A továbbképző 10. évfolyam

Feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:

 a különféle színházi műfajok játékstílusát
 a szimbolikus ábrázolást
 a groteszk ábrázolást
 a szerepívet és jellemábrázolást
 a tudatos színészi játékot

Fejlessze:
 önálló jellemformálást
 stílusismeretet
 kreativitást
 színészi eszközismeretet
 szerepépítést
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A továbbképző tizedik évfolyamának legfontosabb feladata az
alapfokú művészeti záróvizsgára való felkészülés és a sikeres vizsga

Témakörök, tartalmak a továbbképző tizedik évfolyamán

A gyakorlati munka előkészítéseként, annak megalapozásához szükséges
alapismeretek, témakörök a továbbképző tizedik évfolyamán:

Színpadtól színpadig

Az utolsó tanévben az ismeretek összefoglalása, megszerzett jártasságok,
képességek, készségek gyakorlati alkalmazása a vizsgaelőadás során.
A megismert irányzatok színházi műfajok közül valamelyik formanyelvét
felhasználva önálló, kreatív alkotás létrehozása az ez évi munka központi
eleme.

A színész
 etűdök megadott témákra, kiscsoportos munkaformában – összetett

(dús), és a végletekig egyszerűsített színészi eszköztárral
 etűdök különböző stílusokban – stílusgyakorlatok
 etűdök megadott témákra, kiscsoportos munkaformában – formanyelvi

kísérletek
 a színész játéka, amikor a gesztusé, a mozgásé a főszerep
 a színész, mint a csoport/kép része
 a színész teste, mint látvány-elem
 etűdök zenei motívumok alapján
 a nem verbális vokális kifejező eszközök színpadi használata
 a pantomim, mint műfaj és eszköz
 a monotónia és a tematikus variációk színpadi alkalmazása
 a közönség bevonása a színpadi történésbe

A színház
 kamara
 stúdió
 szoba
 szabadtéri
 a különböző auditív színházi eszközök típusai (emberi és zenei hang,

zörej stb.; hangtechnikai eszközök és azok használata
 zenés színházi műfajok
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A darab
 színház szöveg nélkül: a kép, a gesztus, a mozgás tervezése,

szerkesztése, szervezése, rögzítése
 zene a színpadon – ezen belül

-a jeleneteket aláfestő zene
-a jeleneteket átkötő zene
-élő zene a színpadon (az előadás részeként)

 a szöveg, mint asszociációkeltő alapanyag
-a szöveg, mint vokális alkotás
-a szöveg, mint nyelvi játék

 rögtönzés és szerkesztés – a nem reprodukálható színházi előadások
(fórum-színház, happening, performance stb.)

A közönség

 a rítus résztvevője: egyidejűleg alkotó és közönség
 a színház, mint templom – és nézője
 a színház, mint terápia – és nézője
 az előadás, mint kísérlet
 az előadás, mint provokáció
 az előadás, mint lázadás
 az előadás, mint rejtély

TANANYAG

Bemelegítés: a beszéd –és mozgásszervek alkalmassá tétele a munkára

Improvizációk:

 Stílusismeret

Azonos téma feldolgozása különböző stílusban
 A választott mű szerint

A választott mű atmoszférájához, helyzeteihez, hasonló témájú gyakorlatok

 Szimbolikus ábrázolás

Versrészletek szimbolikus feldolgozása
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Önálló szövegmunka:
 Jelenetek különböző stílus szerint önálló feldolgozásban
 Ellentétes játékmóddal

Előadás: próbafolyamatok, színpadi körülmények, technika, díszlet, jelmez,
smink, kellékek

 Drámai alkotás
 Táncszínházi előadás
 Zenés-táncos előadás
 Performace

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a színészi játék eszközeit, az ellenpontozó játékot, a
naturalista, realista ábrázolást, a státuszjeleket, a kellék használat szabályait, a
jelmez figurateremtő erejét, ismerje a tér sajátosságait.
Tudja az önálló és irányított szövegmunka memoritereit, valamint az év végi
vizsga anyagát.
Legyen képes egyéni és közösségi feladatok megoldására, az improvizációk
során tudja alkalmaznia tanult technikákat.
Legyen képes a nézői figyelem fókuszálására, az atmoszféra teremtésre, az
egyénített játékmódra, jellemábrázolásra, a sűrítésre, a drámai feszültség
növelésére, a hiteles játékra, a szituáció tartására.
Legyen felkészült az alapfokú művészeti záróvizsgára.
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VI.
TANANYAGTARTALMAK, TÉMAKÖRÖK, CÉLOK, FELADATOK,

KÖVETELMÉNYEK BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGYBÓL

A beszédgyakorlat kötelező tantárgy az alapfok 1-6. évfolyamán,
valamint a továbbképző 7-8.évfolyamán

6.1. A program célja

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat
beszédük oldottá, természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak
és a képességeinek megfelelően – dramatikus és színpadi munkájukban
egyaránt – könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez.

6.2. A program feladata:

Ismertesse meg a tanulókkal
 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 tanulókban
 az önelemzés és önértékelés igényét és képességét
 a beszédszervek tudatos, pontos és célszerű használatát
 a beszéd során megnyilatkozó személyiségjegyek fölmérésének,

megértésének és létrehozásának képességét
 az önképzés igényét

Fejlessze
 a tanulók kifejező kedvét
 a hallási figyelmet és érzékenységet
 a tanulók koncentrációs készségét
 az létkoruknak megfelelően a játékosságukat
 a képzelőerejüket és megfigyelő képességüket
 a produktív és reproduktív kifejezőkészséget
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6.3. Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje:

 a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat
 légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal,

mechanikusan sorolható szavakkal és irodalmi szövegekkel
 a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat
 az általában érvényes hangsúly-szabályokat
 az artikuláció ritmus és tempóformáló szerepét

Legyen képes:

 a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az
adottságainak legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében

 hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
 a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák

felismerésére mások és a saját beszédükben

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után:

A tanuló ismerje:

 a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását
 a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó)
 szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit.

Legyen képes:

 ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására
 dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében

tanultak alkalmazására
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Alapfok 1. évfolyam

Óraszám: heti 0,5; évi 18 óra

Feladatok:

Ismertesse meg a tanulóval:

 a bemelegítés gyakorlatait
 a helyes légzést
 a hangképzés szabályait
 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikuláció és a beszédérthetőség szabályait
 a ritmus fogalmát, a ritmizálást
 a magyar nyelv szépségeit
 a hanglejtés és hangsúly szabályait

Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 megfigyelőképességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt

Ösztönözze a tanulót:

 a saját-és mások beszédállapotának megfigyelésére
 a felismert hibák tudatos javítására
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra

TANANYAG

Bemelegítés: Az arc izmainak, a beszédszerveknek az alkalmassá tétele a
munkára
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Lazítógyakorlatok
 az egész test feszítése és lazítása hanyatt fekve, különös tekintettel a

váll, a nyak és az arc izmaira
 feszítés és lazítás állás és járás közben

Légzőgyakorlatok
 a légzéstípusok ismertetése (váll, mellkas, rekesz), a saját légzés

megfigyelése
 a kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal a laza testtónus

megőrzése mellett
 kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza

testtónus megőrzése mellett (legfeljebb 40-50 szótag)

Hanggyakorlatok
 játékos hangerő gyakorlatok
 repülőindítás
 a közeledés és a távolodás kifejezése
 fúvójátékok (lyukas kulcs, filctollkupak, síp, szájharmonika stb.

fújása) a kilégzés erejének és hosszának tanulmányozására, spontán
légzéssel

 folyamatos és szaggatott fúvások
 a fúvás (kilégzés) erejének változtatása
 a lehetséges légutak tanulmányozása ki- és belégzés közben élettani

és beszédlégzés alatt egyaránt
 a légutak használatának gyakorlatai
 a saját és a társak légzésének tanulmányozása, a megfigyelések,

tapasztalatok megfogalmazása
 a légzés hibáinak, akadályainak tisztázása
 a zörej nélküli belégzést követő kilégzés nyújtása sz és s hangokkal
 szabályozott légzéssel egyszerű szólamok, versek gyakorlása

Hangjátékok
 egymás hangjának felismerése (Hol szólsz kispajtás? Játék

mintájára)
 a hang tulajdonságainak tanulmányozása, a megfigyelések

megfogalmazása, (magas, mély, csengő-rekedt, halk-hangos, elől
szól – hátul szól, oldott, laza-feszes, préselt, orrhangzós, vastag-
vékony)

 egymás hangjának utánzása
 a természetes alaphang felismerése és megerősítése
 hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos

próbálgatása)



263

 szavak és rövid mondatpárok játékos variálása (Mondd másképpen!
Játék)

Artikulációs játékok, gyakorlatok
 a beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok

ismételgető ejtésével (pl. karika…, Marika…, fekete…, sárga
bögre…stb.)

 áll emelés-ejtés á-a-e hangok segítségével
 ajak kerekítés-széthúzás (íűíű…, éőéő…pl.)
 a zárhangok ejtésének gyakorlatai) pl. Petike-Katika-patika…,

dibben-dobban…, kippen-koppan…, kipeg-kopog…, csitteg-
csattog…, Ne dobogj! De dobogok! Stb.)

 a nyelv mozgásának ügyesítése a t, d és n hangok segítségével )pl.
bele tettem-tele tettem…, éneklés lálálá-val stb.)

 fütyülés fúvott levegővel, az ű hang ajakállásával
 csettintés az á és az ó ajakállását váltogatva
 ajakpergetés hosszan, folyamatosan, suttogva és hangosan is
 szájról olvasás – kezdetben hangok (magánhangzók és a látható

mozdulattal képzett mássalhangzók), majd szavak (pl. a gyerek
neve, terem bútorai stb.)

 a szóvég ejtésének gyakorlatai (pl. Mit kérsz? Almát kérek. Mik
ezek? Ezek székek. Kik ők? Ők …k. stb.)

 szóépítés hangonként
 szóláncok (pl. mák-rák-rak-vak-van stb.)
 a hibás magánhangzó ejtés meg- és fölismerése:

szűk (túlkerekített ajakmunka)
széles (túlságosan széthúzott ajkak, „mosolygós” artikuláció)
zárt (visszafogott az állmozgás)

Ritmus- és tempógyakorlatok
 versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással,

egyenletesen lassabb vagy gyorsabb tempóban egyaránt

Hangsúlygyakorlatok
 a szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének

gyakorlása egyre hosszabb szavakban)
 az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának

a hangsúlya (pl. aranyhajú, Bőrönd Ödön stb.)
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A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a tanult gyakorlatokat, technikákat, legyen tisztába saját
beszédének jellemzőivel. Ismerje a beszéd váltásait
Legyen képes az irányított közös játékra és az egyéni feladatmegoldásra.
Ismerje a memoritereket.
Legyen képes a beszédgyakorlat foglalkozáson szerzett ismereteket a
gyakorlatban, a dráma órákon, a színpadi munka során alkalmazni.

Alapfok 2. évfolyam
Óraszám: heti 0.5, évi 18 óra

Feladatok:

Ismertesse meg a tanulóval:

 a légzéstípusokat
 a levegővétel pótlását
 a hangképzés szabályait
 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikuláció és a beszédérthetőség szabályait
 a ritmus és tempó összefüggéseit
 a tempóváltást
 a magyar nyelv szépségeit
 a hanglejtés és hangsúly szabályait
 a hangok tiszta ejtését

Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 légzéskapacitást
 megfigyelőképességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt
 türelmet és toleranciát
 kitartást
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Ösztönözze a tanulót:

 a tanult légzéstechnika alkalmazására
 a saját-és mások beszédállapotának megfigyelésére
 a felismert hibák tudatos javítására
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra

TANANYAG

Lazító gyakorlatok
 feszítés-lazítás fekve, állva, ülve
 könnyed fejkörzés minden irányba
 az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben (prüszkölnek a lovak)

Légzőgyakorlatok
 a különböző légzéstípusok ismertetése, megfigyelése
 a saját légzés megfigyelése
 kapacitásnövelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal a laza testtónus

megőrzése mellett
 kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza

testtónus megőrzése mellett (legfeljebb 40-50 szótag)

Hanggyakorlatok
 játékos hangerő próbálgatás:
 repülőindítás
 a közeledés és a távolodás hangzása (pl. légy köröz a szobában, kör

alakú pálya széléről az autóverseny hangja)
 szirénázás magánhangzókkal
 hangok próbálgatása a függőségi viszonyok és az erős érzelmi-

indulati állapotok kifejezésére (pl. a köszönés változatai)

Artikulációs játékok, gyakorlatok
 az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok, versek á, a és e

hangokkal
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 a nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok r-l hangokkal (pl. Ez hajolaj,
az halolaj, ez…, róla-lóra…, Lili Lali, Lila Lali…stb.)

 az artikulációs mozgások összehangolása nyelvtörők pergő tempójú
mondásával

 magánhangzó gyakorlatok versekkel, mondókákkal, különös
figyelemmel a mély (sötét) és a magas (világos) hangzók
hangulatkeltő szerepére

 a zárhangok kettőzésének technikája

Ritmus- és tempógyakorlatok
 versek ütemezése kötött mozgással, egyenletes (lassabb vagy

gyorsabb) tempóban

Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok
 számnevek, évszámok hangsúlya
 a kijelentés hanglejtése

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a tanult gyakorlatokat, technikákat, legyen tisztába saját
beszédének jellemzőivel, legyen képes a korrekcióra. Ismerje a
memoritereket, a saját légzésmódját, a különböző légzéstechnikákat.
Legyen képes a saját légzéskapacitásának növelésére, a légzése
szabályozására,az irányított közös játékra és az egyéni feladatmegoldásra.
Legyen képes a beszédgyakorlat foglalkozáson szerzett ismereteket a
gyakorlatban, a dráma órákon, a színpadi munka során alkalmazni.

Alapfok 3. évfolyam

Óraszám: heti 0.5, évi 18 óra

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval:

 a mellhang fogalmát, képzését és hangzását
 a fejhang fogalmát, képzését és hangzását
 a hangerő fogalmát
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 a rezonancia és a középhang fogalmát
 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikulációs gyakorlatokat
 a beszéd és a mozgás összekapcsolását
 az emelt hangvételt
 a kérdezés hanglejtés és hangsúly szabályait
 a beszéd zenei elemeit

Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 megfigyelőképességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt
 tiszta beszédet
 helyes hanglejtést
 terhelhetőséget
 a megszólalás erejét

Ösztönözze a tanulót:

 a középhangerős megszólalásra, érthetőségre
 a saját maga folyamatos fejlesztésére
 a felismert hibák tudatos javítására, önkorrekcióra
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra

TANANYAG

Lazítógyakorlatok
 feszítés-lazítás testrészenként

- hanyatt fekve
- állva

Légzőgyakorlatok
 rekeszlégzés hanyatt fekve, állva
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 a be- és kilégzés levegő mennyiségének tudatos növelése
 kapacitásnövelés rekeszlégzéssel, hangokkal (sz, s, f, h, z, m)
 kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (50-60 szótag)
 légzésszabályozó gyakorlatok (különböző hosszúságú szólamok)

Hangjátékok
 a mellkasi rezonanciával szóló középhang és a fejhang hangzásának

megismertetése
 az oldott mellhang megerősítése hangringató gyakorlatokban
 a térhez igazodó hangerő és a színpadi középhangerő gyakorlása
 az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának

összehangolásával (pl. rikkancs, piaci árus, szónok,
programszervező, idegenvezető stb.)

Artikulációs gyakorlatok
 nyelvtörő mondókák a j-l-r hangok pontos ejtésének kimunkálására
 l-r hangok hibás ejtésének fölismerése hallás utján
 szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok)
 a hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai

Ritmus és tempógyakorlatok
 ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal,

tapsjátékkal

Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok
 a kérdezés
 hangsúlya kérdőszóval és anélkül (Hová menjek? Menjek? Stb.)

 hanglejtése kérdőszóval és anélkül

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a tanult gyakorlatokat, technikákat, legyen tisztába saját
beszédének jellemzőivel, legyen képes a korrekcióra.
Ismerje a memoritereket, legyen képes azt rekeszlégzéssel elmondani.
Legyen képes a saját légzéskapacitásának növelésére, a légzése
szabályozására, az irányított közös játékra és az egyéni feladatmegoldásra.
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Legyen képes a beszéd zenei elemeinek alkalmazására, a hangerő módosításra
a közép hangerőtől az emelt hangvételig.
Legyen képes a beszédgyakorlat foglalkozáson szerzett ismereteket a
gyakorlatban, a dráma órákon, a színpadi munka során alkalmazni.

Alapfok 4. évfolyam

Óraszám: heti 0.5, évi 18 óra

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval:

 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikulációs gyakorlatokat
 a beszéd és a mozgás összekapcsolását
 koncentrációs légzőgyakorlatokat
 a tagadás hanglejtés és hangsúly szabályait
 a szinkronizálást
 az időmértékes verselést
 pótlevegő technikáját

Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 megfigyelőképességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt
 tiszta beszédet
 helyes hanglejtést
 terhelhetőséget
 a megszólalás erejét
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Ösztönözze a tanulót:

 a középhangerős megszólalásra, érthetőségre
 a saját maga folyamatos fejlesztésére
 a felismert hibák tudatos javítására, önkorrekcióra
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra

TANANYAG

Lazítógyakorlatok
 feszítés-lazítás testrészenként, ülve

Légzőgyakorlatok
 rekeszlégzés állva, ülve és járás közben
 koncentrációs légzőgyakorlatok
 kapacitásnövelés (60-70 szótag)
 a lopott (pót) levegővétel technikája

Hanggyakorlatok
 ciklikus szótaggyakorlatok a mellkasi rezonancia megerősítésére

(má…, ná…, lá…, nyújtott, zengő r hangoztatás stb.)
 hangrágó gyakorlatok (folyamatos magánhangzó-ejtés közben az áll

laza ejtése-emelése)
 hangcsúszda (magánhangzók siklatása föl, egyre magasabbra és le,

egyre mélyebbre)
 hanghízlaló és fogyasztó gyakorlatok (magánhangzók hangoztatása

és fúvás erejének változtatásával
 hangkitalálás (Így mondaná a robot:…; … a pattogtatott

kukorica:… stb.)

Artikulációs gyakorlatok
 nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel
 az á-a, é-e hangok gyakorlatai, különös figyelemmel az időtartamra
 a sz és s hangok hangok hibáinak fölismerése hallás útján
 szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel
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Ritmus-és tempógyakorlatok
 időmértékes versek ritmizálása tapssal, járással, mozgással

Hangsúlygyakorlatok
 a tagadás hangsúlyai (Nem hallom. Nincs több. Se így, se úgy. stb.)

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a tanult gyakorlatokat, technikákat, legyen tisztába saját
beszédének jellemzőivel, legyen képes a korrekcióra.
Ismerje a memoritereket, legyen képes azt rekeszlégzéssel, koncentrációs
légzéssel légzésakadályok nélkül elmondani.
Ismerje a szinkronjátékokat, az időmértékes versek ritmizálását.
Legyen képes a saját légzéskapacitásának növelésére, a beszédhang
természetes és kíméletes használatára.

Legyen képes a beszéd zenei elemeinek alkalmazására, a hangerő módosításra
a közép hangerőtől az emelt hangvételig.
Legyen képes a beszédgyakorlat foglalkozáson szerzett ismereteket a
gyakorlatban, a dráma órákon, a színpadi munka során alkalmazni.

Alapfok 5. évfolyam

Óraszám: heti 0.5, évi 18 óra

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval:

 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikulációs gyakorlatokat
 a rekeszlégzés és terheléses mozgás összekapcsolását
 koncentrációs légzőgyakorlatokat
 az összetett mondatok hanglejtés és hangsúly szabályait
 az időmértékes verselés gyakorlatait
 a hangszín, hangerő, tempó és beszédszünet hatásmechanizmusát
 a színpadi suttogást
 a nyelvtörő mondókákat
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Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 megfigyelőképességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt
 tiszta beszédet
 helyes hanglejtést
 terhelhetőséget
 a megszólalás erejét

Ösztönözze a tanulót:

 a középhangerős megszólalásra, érthetőségre
 a saját maga folyamatos fejlesztésére
 a felismert hibák tudatos javítására, önkorrekcióra
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra

TANANYAG

Légzőgyakorlatok
 rekeszlégzés mozgás közben (pl labdázás)
 kapacitásnövelés (70-80 szótag)
 koncentrációs légzőgyakorlatok
 nyelvtörő mondókák légzésszabályozással
 a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése
 a kilégzés erejének szabályozása rekeszlégzéssel, sz és s hanggal

Hanggyakorlatok
 hangcsúszda mellhangon, szavakkal (ajánlott nyitott

magánhangzós, n m, l, r, r vagy h kezdetű szavakkal, pl. nem…,
három…, málna… stb.)

 hanghízlalás-fogyasztás szavakkal (pl. számokkal, a3,4,6 vagy 7
„hízzon: 3-33-333-3333…) úgy, hogy a hangerő mutassa a
gyarapodás és a fogyás mértékét

 erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel
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Artikulációs gyakorlatok
 ty-gy-ny hangok pontos ejtésének gyakorlatai
 sz-z-c és s-zs-cs hangok gyakorlatai
 nyelvtörők a sziszegő és suttogó hangok gyakorlására
 szinkronizálás valamennyi jel figyelembe vételével
 az „idegenség” artikulációja (más dialektusú, külföldi)

Ritmus- és tempógyakorlatok
 időmértékes versek gyakorlása az értelmi hangsúlyok

visszahelyezésével
 időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel
 időmértékes szövegek csoportosítása, kánonban

Hangsúly, hanglejtés gyakorlatok
 az összetett mondatok

- hangsúly-variációi
- hanglejtés-variációi

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a tanult gyakorlatokat, technikákat, legyen tisztába saját
beszédének jellemzőivel, legyen képes a korrekcióra.
Ismerje a memoritereket, legyen képes azt rekeszlégzéssel, koncentrációs
légzéssel légzésakadályok nélkül elmondani.
Ismerje a szinkronjátékokat, az időmértékes versek ritmizálását, a nyelvtörő
mondókákat.
Legyen képes a saját légzéskapacitásának növelésére, a beszédhang
természetes és kíméletes használatára.

Legyen képes a beszéd zenei elemeinek alkalmazására, a színpadi suttogás
megvalósítására.
Legyen képes a beszédgyakorlat foglalkozáson szerzett ismereteket a
gyakorlatban, a dráma órákon, a színpadi munka során alkalmazni.
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Alapfok 6. évfolyam

Óraszám: heti 0.5, évi 18 óra

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval:

 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikulációs gyakorlatokat
 a koncentrációs és terheléses mozgás összekapcsolását
 az alárendelt mondatok hanglejtés és hangsúly szabályait
 a hangszín, hangerő, tempó és beszédszünet hatásmechanizmusát
 a hangerő fokozást
 életkorok szerinti hangadást

Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 megfigyelőképességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt
 tiszta beszédet
 helyes hanglejtést
 terhelhetőséget
 a megszólalás erejét

Ösztönözze a tanulót

 a színes, árnyalt megszólalásra, érthetőségre
 igényességre
 a saját maga folyamatos fejlesztésére
 a felismert hibák tudatos javítására, önkorrekcióra
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra

A második félév feladata az eddig tanultak összegzése, az alapfokú
művészeti vizsgára való felkészülés.
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Légzőgyakorlatok
 kapacitásnövelés (80-90 szótag)
 koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben
 a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése váltakozó

hosszúságú szólamokkal
 a hallható légzés jelentéseinek tanulmányozása és értelmezése

(zihál, sóhajt, fujtat stb.)

Hanggyakorlatok
 szöveges hangerő-gyakorlatok: a színpadi középhangerő, az

erőteljes – nem ordított -, és a halk hangvétel
 szöveges hangmagasság gyakorlatok egy-egy magasság

kitartásával, lépcsőzetes föl-lejárással a tanulók egyéni
középhangsávjához igazodva, legfeljebb egy oktávnyi
terjedelemben

 az életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása

Artikulációs gyakorlatok
 pontos, laza, pergő artikuláció

- járás közben
- mozgás közben
- fizikai terhelés, pl. lovacskázás közben

 egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása

Ritmus- és tempógyakorlatok
 időmértékes versek gyakorlása kötött ritmuskísérettel pl. titi-tá-t

tapsolnak folyamatosan, szövegmondás közben
 ritmusgyakorlatok tempóváltással

Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok
 az alárendelő mondatok (Úgy hallottam, hogy …; Arra gondoltam,

hogy …; Akkor gyere, amikor… stb.)
 hangsúly-variációi
 hanglejtés-variációi
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A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a tanult gyakorlatokat, technikákat, legyen tisztába saját
beszédének jellemzőivel, legyen képes a korrekcióra.
Ismerje a memoritereket, legyen képes azt rekeszlégzéssel, koncentrációs
légzéssel légzésakadályok nélkül elmondani.
Ismerje a szinkronjátékokat, az időmértékes versek ritmizálását, a nyelvtörő
mondókákat.
Legyen képes a saját légzéskapacitásának növelésére, a beszédhang
természetes és kíméletes használatára.

Legyen képes a beszéd zenei elemeinek alkalmazására, a színpadi suttogás
megvalósítására.
Legyen képes a beszédgyakorlat foglalkozáson szerzett ismereteket a
gyakorlatban, a dráma órákon, a színpadi munka során alkalmazni.
Rendelkezzen az alapfokú művészeti vizsgához szükséges ismeretekkel.

6.4. A TOVÁBBKÉPZŐ 7-8.ÉVFOLYAM A BESZÉDGYAKORLAT
TANTÁRGY TANANYAGA

Továbbképző 7. évfolyam

Óraszám: heti 1 évi 36 óra

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval:

 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikulációs gyakorlatokat
 a koncentrációs és terheléses mozgás összekapcsolását
 az alárendelt mondatok hanglejtés és hangsúly szabályait
 a hangerőváltást
 a hangerőfokozást
 a hangmagasságváltást
 az időmértékes verselést néma szövegmondással
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Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 figyelemmegosztó képességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt
 tiszta beszédet
 helyes hanglejtést
 terhelhetőséget
 a megszólalás sokszínűségét

Ösztönözze a tanulót

 a színes, árnyalt megszólalásra, érthetőségre
 igényességre
 a saját maga folyamatos fejlesztésére
 a felismert hibák tudatos javítására, önkorrekcióra
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra
 az alapfokú művészeti vizsgára való felkészülésre

TANANYAG

Légzőgyakorlatok
 kapacitásnövelés (90-100 szótag)
 légzésszabályozás növekvő szólamokkal
 koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával, pl.

kötött mozgássor végrehajtása közben

Hanggyakorlatok
 a hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos

erősítés és halkítás)
 a hangmagasságot szabályozó gyakorlatok
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 a hangadásban megmutatkozó fizikai állapotok tanulmányozása,
megszólaltatása (pl. nagy súlytól megszabadul vagy lerogy egy
fotelba beszéd közben)

Artikulációs gyakorlatok
 a pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos, kitartó

szövegmondás közben
- hangerőváltással
- hangmagasság váltással

 artikulációs gyakorlatok suttogva

Ritmus-és tempógyakorlatok
 időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, tapssal,

járással, kopogással, mozgással ritmizálva
 verssorok fölismerése a ritmusképe hallatán
 saját és a társak nevének fölismerése a ritmusa alapján
 gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával

Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok

A magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények:

A tanuló ismerje a tanult gyakorlatokat, technikákat, legyen tisztába saját
beszédének jellemzőivel, legyen képes a korrekcióra.
Ismerje a memoritereket, legyen képes azt rekeszlégzéssel, koncentrációs
légzéssel légzésakadályok nélkül elmondani.
Ismerje a szinkronjátékokat, az időmértékes versek ritmizálását, a nyelvtörő
mondókákat, a színpadi suttogás, a hangerő-és hangszínváltás technikáját, a
szünetek szerepét.
Legyen képes a beszéd közben egyéb tevékenységet is végezni, a figyelmét
megosztani.

Legyen képes a beszédgyakorlat foglalkozáson szerzett ismereteket a
gyakorlatban, a dráma órákon, a színpadi munka során alkalmazni.



279

Továbbképző 8. évfolyam

Óraszám: heti 1 évi 36 óra

Feladatok:
Ismertesse meg a tanulóval:

 a hangképző gyakorlatokat és játékokat
 az artikulációs gyakorlatokat
 a koncentrációs és terheléses mozgás összekapcsolását
 a hangerőváltást
 a hangerőfokozást
 a hangmagasságváltást
 a lágy –és a kemény hangvételt
 az érzelmek hangformáló szerepét
 az érzelmek hangsúlyait

Fejlessze a tanuló:

 koncentrációt
 figyelemmegosztó képességet
 ritmuskészséget
 hallást
 beszédkészséget
 artikulációt
 tiszta beszédet
 helyes hanglejtést
 terhelhetőséget, beszédfegyelmet
 a megszólalás sokszínűségét

Ösztönözze a tanulót

 a színes, árnyalt megszólalásra, érthetőségre
 igényességre
 a saját maga folyamatos fejlesztésére
 a felismert hibák tudatos javítására, önkorrekcióra
 a hallás önfejlesztésére
 gyakorlásra
 az művészeti záróvizsgára való felkészülésre

A második félév feladata az eddig tanultak összegzése, a művészeti
vizsgára való felkészülés.
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Légzőgyakorlatok
 kapacitásnövelő gyakorlatok (100-110 szótag)
 légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben
 légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával

Hanggyakorlatok
 szöveges hangerőgyakorlatok
 szöveges hangmagasság gyakorlatok
 a lágy (meleg) hangvétel
 a kemény (hideg) hangvétel
 a hangerő és a hangmagasság váltásai szöveges gyakorlatokban
 az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása,

megszólaltatása

Artikulációs gyakorlatok
 a suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja
 gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján
 a beszédtempótól, hangerőtől és –színtől független, pontos, kifejező

artikuláció gyakorlása

Ritmus- és tempógyakorlatok
 ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással
 a hangsúlyos verselésű és az időmértékes versek gyakorlása
 egyszerű prózai szövegek ritmizálása

Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok
 az érzelmek hangsúlyai
 a szórend és a hangsúly kapcsolata
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6.5. A tananyag feldolgozásához ajánlott szövegek, könyvek:

Alapfok első évfolyam
Mondókák: Ádám bátyám…; Ecc, pecc…; Egyedem-begyedem…; Aki

nem lép…;
Tamkó Sirató Károly: Málna, Vándor móka, fura… Bőrönd Ödön
Vidor Miklós: Nyelvgyötrők
Zelk Zoltán: A három nyúl

Alapfok második évfolyam
Mándi Stefánia: Csendíts rá (2. És 3. Vers)
Weöres Sándor: Árnyak sora…; Éren nádon…; Kürtös pogácsa…
Romhányi József: Kecskére káposztát; A teve fohásza; Nyúliskola
Tamkó S. K.: Kattentotta; Hajó Lajos
Vidor M.: Nyelvgyötrők
Kiss Dénes: Gyárlátogatás
Petőfi Sándor: Orbán; Jánosvitéz (részlete)

Alapfok harmadik évfolyam
Mándi S.: Csendíts rá (1. Vers)
Weöres S.: Tavaszköszöntő
Hárs László: Miértek és hogyanok
Szalai Borbála: Kerek-kerek minden kerek
Kiss D.: Korong forog
Papp Tibor: Nevek
Tamkó S. K.: Határtalan; Újsághír
Arany János: Toldi (részlet)

Alapfok negyedik évfolyam
Kiss Anna: Vásárbahívogató
Hegedűs Géza: Mintha Byronból fordították volna
Mándi S.: Csendíts rá (5. Vers)
Tamkó S. K.: Mese
Weöres S.: Magyar etűdök

Alapfok ötödik évfolyam
Mándi S.: Csendíts rá (4. és 6. vers )
Weöres S.: Galagonya; Árok mellett…
Hegedűs G.: Az óvatos; Libanoni pillanat
Szakolczai Lajos: Sohanapján
Kormos István: A kevély kikakas
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (részletek)
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Alapfok hatodik évfolyam
Tóth Árpád: Láng
Tamkó S.K.: Pinty és ponty
Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
Radnóti Miklós: Éjszaka
Varga Katalin: Cirmos és Csóri
Weöres S.: Robogó szekerek

Továbbképző hetedik évfolyam
Weöres S.: Kínai templom
Ovídius – Devecsei: Philemon és Baucis, Pygmalion
Arany László: A kóró és a kismadár
Babits Mihály: Fekete ország (részlet)
Arany János: A fülemile; A bajusz

Továbbképző nyolcadik évfolyam
Karácsony első napja… (angol népköltés)
Babits M.: Mozgófénykép
Lázár Ervin
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VI. TANANYAGTARTALMAK, TÉMAKÖRÖK, CÉLOK,
FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK A MOZGÁSGYAKORLATOK

TANTÁRGYBÓL

MOZGÁSGYAKORLATOK

Heti 0,5 óra, évi 18 óra

Kötelező tantárgy az alapfok 1-6. évfolyamon, valamint a továbbképző 7-8
évfolyamon.
A pedagógus dönt arról, hogy a heti órakeret szerint, vagy kéthetente egész
tanítási óra keretében szervezi a képzést.
Oktatásszervezési okok miatt az igazgató dönthet arról, hogy a tantárgyat
blokkosítva tanítja a tanár: évi hat alkalommal 3 órás tematikával.

Minden színpadi alakításban a színész rendelkezésére álló kifejezési eszköz a
beszéd, az arcmimika, a mozgás.
A mozgás tehát kifejezőeszköz, ezért nem lehetnek mindenkorra megállapított
módszerei sémái. A mozdulatok művészi, alkotó módon történő alkalmazását
tanítani nem lehet.
A színpadi mozgás oktatásának elsődleges feladata, előkészíteni és
alkalmassá tenni a testet az alkotó munka számára.
Ennek megvalósítása a pedagógus előképzettsége, szemlélete, alkotói
beállítottsága által erősen meghatározott.

7.1. A tantárgy tanításának célja:

 a tanuló felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos dráma-
vagy színjáték foglalkozásokon történő részvételre

 alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának
elsajátítása és elméleti megismertetése

 a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos
feladatok, illetve koncentrációt és kondíciót fejlesztő gyakorlatok
révén

 az esetleges sérülésektől, az ütközésektől, eséstől, az érintéstől való
félelem, illetve a tartózkodás megelőzése, elkerülése, vagy feloldása
a mozgás eszközeivel

 a mozgás megszerettetése
 alapvető mozgás-és tánc- technikai elemek megismerése
 speciális mozgások elsajátítása
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 erőnlétet, kondíciót fejlesztő gyakorlatok megismerése
 a zene és a mozgás egységének megismerése
 a ritmikai plasztikai és dinamikai törvényszerűségek

megismertetése
 karaktermozgások elsajátítása
 mozgásimprovizációk, etűdök, koreográfiák bemutatása
 táncszínházi előadások bemutatása
 a magyar néptánc hagyomány táncanyagának színházi kifejező

eszközökkel való felruházása, eszközként történő alkalmazása

7.2. Követelmények az alapfok elvégzése után:

A tanulók legyenek képesek:
 a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
 a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak

végrehajtása során
 általános bemelegítés megtervezése és levezetése

Ismerjék:
 a bemelegítés élettani hatását
 a gyakorlatok egymásra épülésének logikai mentét, lehetőségeit
 a különböző gyakorlattípusok egymásmellé rendelésének főbb

módozatait

A tantárgyi program elvégzése után a tanulók legyenek képesek:
 egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning

összeállítására, körültekintő levezetésére

Ismerjék:
 a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat
 a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot

elérésében

7.3. A képzés feladatai:

Ismertesse meg a tanulókkal:
 a mozgásgyakorlatok tréning menetét
 a bemelegítés menetének fiziológiai okait
 a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségét, illetve rendszerét
 a különböző gyakorlattípusok szerkesztésének menetét
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 a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait
 mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot

elérésében
 a speciális mozgástechnikai elemeket
 a mozgás ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőit
 a karaktermozgás szabályait
 táncos motívumokat
 a mozgás, mint kifejezési eszköz lehetőségeivel
 a mozgás tempójának kifejező szerepét
 beszéd és mozgás egyidejűségét
 egyéni, vagy társas mozgás szabályait
 eszközhasználattal történő mozgást
 zene és mozgás összhangját

Fejlessze a tanulók:
 mozgáskoordinációs készségét
 koncentrációs készségét, és teherbíró képességét
 fizikai képességeit – kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját
 mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét
 a testtudat kialakulását
 improvizációs készséget
 ritmusérzékét


Ösztönözze a tanulókat:
 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

A képzés biztosítson lehetőséget:
 a témakör módszertanának elemző megismerésére
 különleges, speciális feladatok elvégzésére előkészítő módszerek

megismerésére
 különböző stílusú mozgástechnika tréningek megismerésére, az

azokon való részvételre
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 működő színtársulatok, színházi műhelyek tréningmódszereinek
élő, vagy videofelvételen történő megtekintésére

Legyenek képesek a tanulók:
 a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
 a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak

végrehajtása során
 általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére
 egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning

összeállítására, körültekintő levezetésére

Ismerjék meg a tanulók:
 a bemelegítés menetének élettani hatásait
 a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit
 különböző gyakorlattípusok egymásmellé rendelésének főbb

módozatait
 mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat
 a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot

elérésében

Minimális követelmény:
 aktív és koncentrált részvétel vezető által irányított

mozgástréningen
 általános, a feszítés-lazítás helyes arányát követő tréning önálló

elvégzése
 ismerje a tanuló a tréning felépítésének fontosabb gyakorlatait, s

ezek helyes sorrendjét
 az optimális próbaállapot, tehát a megfelelő fizikai és pszichikai

alkalmasság elérése, megteremtése

7.4. Az alapfok évfolyamainak tananyaga

Alapfok 1. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:
 a bemelegítés alapgyakorlatait fejtől a lábfőig, illetve fordítva
 a tréning állóképesség növelő szerepét
 a mozgástechnika gyakorlatait
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 a test alaphelyzetét
 az alapvető irányokat

Fejlessze a tanuló
 mozgásszeretetét
 kondícióját
 kitartását
 játékkedvét
 mozgásemlékezetét
 ritmuskészségét
 koordinációját

Ösztönözze a tanulót
 a helyes testtartás kialakítására
 a térben való eligazodásra
 az együttműködésre
 a rendszeres mozgásra
 gyakorlásra

TANANYAG

Bemelegítés, gimnasztika: a test átmozgatása fejtől a lábfőig, vagy fordítva

Tréning: állóképesség kialakítása, tartásjavítás

Mozgástechnika:
 a járás technikája: talajérés, átgördülés, elrugaszkodás, lendítés

folyamata
 negyedes járás, járás zenére
 a járás a lábfő különböző részein
 a futás
 negyedes futás, irányváltás
 futás zenére

Alapfogalmak:
 alapállás, a test alaphelyzete
 lábpozíció /I-II/
 az irányok, a fő térirányok
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Ritmusgyakorlatok:
 ritmusképletek
 zenei hangsúlyok
 tempótartás

Mozgásetűd
 járás a tér főirányiban egyszerű kombinációval
 futás a tér főirányaiban egyszerű kombinációval

Játékok:

Bemelegítő játékok: összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől
elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok.

Indítás-megállítás gyakorlatok: az indítás és megállás különböző tempóban,
helyzetben, magasságban történő gyakorlása versenyjátékok, illetve szituációs
játékok segítségével.

Állatok mozgását utánzó szituációs játékok: különböző állatok (majom,
macska, kígyó, medve, madarak) mozgását utánzó játékok szituációba
helyezett formában.

Térkitöltő játékok: laza séta a térben, irányváltással, tempóváltással,
szünetekkel, testhelyzet váltással.

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje
 az alapfogalmakat
 a mozgástechnikai elemeket
 a bemelegítés és tréning alapgyakorlatait
 a ritmusgyakorlatokat
 a tanult mozgásetűdöt

Legyen képes
 a mozgás megfigyelésére
 a főtérirányokban való mozgásra
 a játékokban való részvételre
 koncentrálni
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Alapfok 2. évfolyam

Feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:
 a mozgásgyakorlatok tréning menetét
 a bemelegítés menetének fiziológiai okait
 a mozgástechnikai gyakorlatokat
 a testhelyzeteket
 a nyolcados járást és futást

Fejlessze a tanuló:
 mozgáskoordinációs készségét, koncentrációs készségét, és

teherbíró képességét
 fizikai képességeit – kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját

Ösztönözze a tanulót:
 a bemelegítés gyakorlatainak koncentrált és intenzív elvégzésére
 a különböző próbahelyzetek, szituációk megfelelő próbaállapotban

történő megoldására
 a társakkal való együttműködésre
 a rendszeres mozgásra, gyakorlásra

TANANYAG

Bemelegítés, gimnasztika: a test átmozgatása fejtől a lábfőig, vagy fordítva
lazítás-feszítés

Tréning: állóképesség növelése, ruganyosság fejlesztése, tartásjavítás

Mozgástechnika:
 a járás gyakorlatai: testrészvezetéssel, járás tempóváltással,

párhuzamos vonalon, keresztben, nyolcados járás
 a futás gyakorlatai: kikerülés, követés, testrészvezetés, nyolcados futás
 mozgáskoordináció: kar és láb összehangolt mozgása, kargesztusok
 az ugrás páros lábon
 ugrás a zene lüktetéséhez igazodva
 távolságtartás, nyitódás, záródás
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Alapfogalmak:
 alapállás, a test alaphelyzete
 lábpozíciók /III/
 karpozíciók
 a sor
 az oszlop
 a mellékirányok

Ritmusgyakorlatok:
 ritmusképletek
 ritmusvisszhang, ritmuskánon
 ritmizálás, kérdés- felelet
 zenei hangsúlyok
 tempó: gyorsan- lassan
 2/4 ütem

Mozgásetűd
 járás, futás, ugrás kombináció
 ugrás I-II-III pozícióban
 ugrás kargesztusokkal
 nyitódás, záródás járással, futással, ugrással

Játékok:

Térformáló, térérzékelő játékok: játékosformában különböző térformák
felvétele, formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzékfejlesztés.
A sor, az oszlop kialakítása járás, futás, ugrás közben.

Futásos gyakorlatok: (fontos, a bemelegítés szempontjából meghatározó
gyakorlatkör) szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú
futástípusok.

Bizalom játékok: csukott szemes játékok: vezetéses, kikerüléses helyzetekben
bizalom és térérzékelő gyakorlatokként.

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje
 az alapfogalmakat



291

 a mozgástechnikai elemeket
 a bemelegítés és tréning alapgyakorlatait
 a ritmusgyakorlatokat
 a tanult mozgásetűdöt

Legyen képes
 a mozgás megfigyelésére
 a főtérirányokban való mozgásra
 a játékokban való részvételre
 a mozgáskoordinációra

Alapfok 3. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a mozgásgyakorlatok tréning menetét
 az ugrás fajtáit
 a karakterjárást
 a talajtechnika gyakorlatait
 az izolációs gyakorlatokat
 a testhelyzeteket

Fejlessze a tanuló:

 mozgáskoordinációs készségét
 koncentrációs készségét, és teherbíró képességét
 fizikai képességeit – kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját
 ritmusérzékét

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
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TANANYAG

Bemelegítés, gimnasztika: a test átmozgatása fejtől a lábfőig, vagy fordítva
lazítás-feszítés

Tréning: állóképesség növelése, ruganyosság fejlesztése, izomerősítés: a láb
izomzatának erősítése

Mozgástechnika: szituációba helyezve
 karakterjárás
 karakterfutás
 mozgáskoordináció: kar és láb függetlenítése, ellentétes mozgása
 ugrás váltott lábon
 ugrás a zene lüktetetésére, az ütem főhangsúlya szerint
 izolációs gyakorlatok: feszítés- lazítás az izomcsoportokban
 testhelyzetváltások: fokozatosan állásból fekvésbe
 talajgyakorlatok: gurulás, csúszó-mászó mozdulatok, előre-hátra

gördülések

Alapfogalmak:

 lábpozíciók /IV/
 karpozíciók
 a diagonál
 a kör

Ritmusgyakorlatok:
 ritmusképletek
 zenei hangsúlyok
 tempófokozás, lassítás
 a dinamika: erős-laza
 telefonos játék
 a 4/4-es ütem

Mozgásetűd: belső ritmus szerint, számolásra, zenére, tempóváltással
 az ugrás gyakorlatai váltott lábbal és helyben a tanult pozíciókban
 az ugrás gyakorlatai a tanult térirányokban
 köríven való mozgás: járás, futás, ugrás
 haladás diagonálban: járás, futás, ugrás
 testhelyzetváltás állásból fekvésbe folyamatosan, szaggatottan
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Játékok:

Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok: nehezített fogó és üldözéses
játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, szabálybeli
átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtése.

Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok: hosszabb távú, ritmus és
irányváltásos futások (esetleg szituációval indokolt helyzetben), erdő (álló
társak között) és testrészvezetéses (pl.: egyik, majd másik kar, mellkas, fej)
futások.

Egyensúly játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában.

Bizalomgyakorlatok: döntés-billenés gyakorlatok, testdöntések párban, a
testtónus tudatos vezérlése.

Vezetéses gyakorlatok: kéz, fej, fogásváltásos irányítással

Telefonos játék: számokkal, nevekkel, megadott tempóban, tempónöveléssel

Szoborépítő játék: testszobrászat, egyéni és csoportos állókép készítése

Diavetítés: mozdulatsorokról diakép, kapcsolatok, viszonyokról diakép
jelentbe rendeződéssel

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a tanult tréningek sorrendjét
 a tanult alapfogalmakat, annak gyakorlati alkalmazását
 a megismert mozgásetűdöket
 a tanult játékokat

Legyenek képes a tanuló
 a mozgástréning gyakorlatinak koncentrált és pontos elvégzésére
 a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak

végrehajtása során
 általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére
 egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning

összeállítására, körültekintő levezetésére
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 a járás, futás, ugrás, valamint az izolációs gyakorlatok
végrehajtására

 koordinációra

Alapfok 4. évfolyam

Feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:

 a mozgásgyakorlatok tréning menetét
 a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségét, illetve rendszerét
 az egyensúlygyakorlatokat
 az esés technikáit
 az aszimmetrikus ritmusokat
 a mozdulat kifejező erejét

Fejlessze a tanuló:

 mozgáskoordinációs készségét
 egyensúlyérzékét
 koncentrációs készségét, és teherbíró képességét
 fizikai képességeit-kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját
 mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét
 mozdulatokkal való közlés képességét

Ösztönözze a tanulót:

 a bemelegítés gyakorlatainak koncentrált és intenzív elvégzésére
 a különböző próbahelyzetek, szituációk megfelelő próbaállapotban

történő megoldására
 önálló mozgássorok felépítésére egy adott szituációnak megfelelően
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TANANYAG

Bemelegítés, gimnasztika: a test átmozgatása fejtől a lábfőig, vagy fordítva
lazítás-feszítés

Tréning: állóképesség növelése, ruganyosság fejlesztése, izomerősítés: a hát
és has izomzatának fejlesztése

Mozgástechnika: szituációba helyezve
 mozgáskoordináció: kar és láb függetlenítése, ellentétes mozgása
 egyensúlygyakorlatok: támasz és fogásos helyzetben
 a mozdulat folyamata: indítás kötés, befejezés
 a mozdulat végrehajtásának módjait: lendített, vezetett, tartott
 izolációs gyakorlatok: feszítés- lazítás az izomcsoportokban
 az esés technikája
 az esés technikája ötvözve a talajgyakorlatokkal
 állatutánzó mozgás: medve, béka, teknős, róka, majom, liba
 testsúlyáthelyezés:

Alapfogalmak:

 lábpozíciók /V/
 karpozíciók
 geometrikus formák
 súlyvétel, negyed súly, fél súly, teljes súly

Ritmusgyakorlatok:
 ritmusértékek több szólamban mozgással
 zenei hangsúlyok
 tempófokozás
 a dinamika: hangkeltés dobbantással, tapssal, csapással a zene

különböző részihez igazodva
 dinamika: erős-lágy, fokozás-csökkentés
 3/4 –es ütem

Mozgásetűd: belső ritmus szerint, számolásra, zenére, tempóváltással
 koordinációs gyakorlatok: lábpozíciók, térirányok, mozdulattípusok,

karmozdulatok
 geometrikus formák kialakítása mozgás közben
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Mozgás improvizáció

 érzelmi állapot kifejezése
 karaktermozgások
 kapcsolatok kifejezése
 rövid történet megjelenítése
 állatok mozgása zenére

Játékok:

Bizalom gyakorlatok: egymás önmaguk elfogadását célzó, dőléses,
billenéses, haladásos helyzetekben történő gyakorlatok.

Esés és talaj gyakorlatok: spirál és hanyatt esés technikájának előkészítést
követő elsajátítása, forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon.

Egyensúly és vezetéses gyakorlatok: egyensúly gyakorlatok támasz- és
fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fogásváltásos
irányítással.

Térkitöltő játékok: geometrikus formák kialakításával, halrajos, kombinálva
érzelmek kifejezésével

Tükörgyakorlatok: mozgásutánzás

Kapcsolattartás: mozgásirányítás a tekintet megtartásával azonosan,
ellentétesen

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a testsúlyáthelyezés módját, a fél súlyos mozgást
 az esés technikáját, a talajgyakorlatokat
 állatok mozgásának jellegzetes vonásait
 a mozdulatok jellemzőit
 a mozdulatok dinamikájának szerepét
 az azonos és az ellentétes mozgást
 a mozdulatok kifejező erejét
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Legyen képes a tanuló:
 mozgás improvizáció megvalósítására
 a zene lüktetésrendjének , hangsúlyainak felismerésére
 dinamikai váltásokra mozgás közben
 párban való munkára

Alapfok 5. évfolyam

Feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:

 a forgás technikáját
 a szubjektív és objektív teret
 a színpadi teret
 a hangsúlyváltást, dinamikai váltást
 a mozgásszinkron gyakorlatait
 mozgásemlékezet gyakorlatait
 láblendítéseket különböző testpozíciókban
 a kórusmozgást

Fejlessze a tanuló:

 mozgáskoordinációs készségét
 koncentrációs készségét, és teherbíró képességét
 fizikai képességeit-kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját
 mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét
 egyensúlyérzékét, térérzékelését
 kapcsolatteremtés képességét
 a kifejezés képességét

Ösztönözze a tanulókat:

 a bemelegítés gyakorlatainak koncentrált és intenzív elvégzésére
 az önálló gondolatok mozgással történő kifejezésére
 saját testének ápolására, karbantartására
 a rendszeres mozgásra
 színi előadások során a szereplők mozgásának megfigyelésére, a

térhasználat megfigyelésére
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TANANYAG

Bemelegítés, gimnasztika: a test átmozgatása fejtől a lábfőig, vagy fordítva
lazítás-feszítés

Tréning: állóképesség növelése, ruganyosság fejlesztése, koordináció
fejlesztése

Mozgástechnika: szituációba helyezve
 forgás előkészítése: páros gyakorlatok
 forgás helyben: fejkapással
 forgás helyben fejkapás nélkül
 forgás féltalpon, talpon, magas lábujjon
 forgás haladással
 láblendítések a különböző testhelyzetekben
 állatutánzó mozgás: medve, béka, teknős, róka, majom, liba
 kórusmozgás
 esésgyakorlatok járásból, ugrásból, forgásból
 lassított-gyorsított mozgás

Alapfogalmak:

 lábpozíciók /VI/
 hangsúlyváltások
 szubjektív tér
 objektív tér
 hangsúlyos tér: térberendezés
 a periódus

Ritmusgyakorlatok:
 ritmusértékek több szólamban mozgással
 6/8-os ütem
 tempófokozás
 a dinamika: hangkeltés dobbantással, tapssal, csapással a zene

különböző részihez igazodva
 dinamika: erős-lágy, fokozás-csökkentés
 dobolás: ritmus improvizálás egyedül, párban, csoportban / padon,

falon, egyéb alkalmas eszközön
 dobolás: több szólamban kötött ritmusértékek megszólaltatásával
 ritmikus kíséret szájjal
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Mozgásetűd: belső ritmus szerint, számolásra, zenére, tempóváltással
 koordinációs gyakorlatok: lábpozíciók, térirányok, mozdulattípusok,

karmozdulatok
 ritmuskísérettel
 állatutánzás gyakorlataiból zenére
 lépéskombinációk

Mozgás improvizáció
 szubjektív térben
 objektív térben
 színpadra lépés variációi
 testtartás, mint kifejezési eszköz
 szituációban

Játékok:

Mozgásemlékezet játék: mozgásfolyamat megfigyelése újra játszása, a
történet tovább adása
Ugrás és futásgyakorlatok: talajról való elemelkedés, talajfogás eszközök,
illetve páros gyakorlatokban egymás segítségével, dinamikus futástípusok.

Előkészítő akrobatikus gyakorlatok: gurulás előre-hátra, támasz- és
billenésgyakorlat, kéz- és fejállás, kézen átfordulás oldalra.

Kapcsolatteremtő játékok: a kontaktus

Bizalomjátékok: az érintés

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:

 a forgás technikáját
 az esés gyakorlatait
 térszervezés szabályait
 a lépéskombinációkat
 az állatutánzó mozdulatokat
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Legyen képes a tanuló:

 fogás közben az egyensúly megtartására
 a kórusmozgásra
 zenére improvizálni
 érzelmek kifejezésére
 a mozdulatok dinamikájának változtatására
 azonos és ellentétes mozgásra

Alapfok 6. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a mozgás akrobatikus elemeivel: pofon, ütések, verekedés, botlás,
ütközés

 az eszközökkel való mozgás szabályait
 ülés állás, testtartás lehetőségeit a színpadon
 groteszk stílus elemeit
 gesztus, mimika, mozgás kifejező erejét
 a koreográfia törvényszerűségeit
 az alapfokú művészeti vizsga anyagát

Fejlessze a tanulók:

 mozgáskoordinációs készségét
 koncentrációs készségét, és teherbíró képességét
 fizikai képességeit-kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját
 mozgástechnikai ismeretit, rendszerező képességét
 nonverbális kommunikációs készségét
 testtudatát

Ösztönözze a tanulókat:

 sajátos mozgásstílusának kialakítására
 rendszeres mozgásra
 a tanult technikák tudatosítására, alkalmazására
 a tanult lépéskombinációkból való improvizálásra
 az alapfokú művészeti vizsgára való jelentkezésre
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TANANYAG

Bemelegítés, gimnasztika: a test átmozgatása fejtől a lábfőig, vagy fordítva
lazítás-feszítés

Tréning: állóképesség növelése, ruganyosság fejlesztése, koordináció
fejlesztése

Mozgástechnika: szituációba helyezve
 akrobatikus elemek
 mintha szituáció
 a mozdulatok torzítása, szélsőséges gesztusok és mimika
 emelések
 lassított mozgás
 mozgásmegállítás

Alapfogalmak
 a groteszk stílus
 koreográfia

Ritmusgyakorlatok:
 esztám kíséret: dobolással, csettintéssel, szájbőgőzéssel
 szinkópás ritmus
 negyedek, nyolcadok váltakozása
 5/8 –os ütem

Mozgásetűd: belső ritmus szerint, számolásra, zenére, tempóváltással
 lépéskombinációk, akrobatikus elemek
 koreográfia
 torzított mozgás

Mozgás improvizáció

 elképzelt eszközökkel
 eszközhasználattal
 párban, csoportban
 túlzással
 akrobatikus elemekkel
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Játékok

Ellentétes játék: lassan- gyorsan, erősen –lágyan, fönt-lent, elől-hátul

Tükörgyakorlatok: több szereplővel

Eszközjátékok: elképzelt eszközökkel

Lassított mozgás: a mozdulat lassítása, lassított mozgás különböző
helyzetekben.

A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok: a mozdulat különböző
ritmusú, dinamikájú megállítása, pontos, bármilyen helyzetben való megállás
kigyakorlása.

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:

 az akrobatikus mozgáselemeket
 a mintha szituáció mozdulatait
 a lassított felvételes mozgást
 a tanult mozgásetűdöt, koreográfiát
 az eszközös improvizációt

Legyen képes

 a mozgás kifejezési eszközeinek használatára
 a mozdulatok elemzésére
 a mozgást befolyásoló külső körülmények elemzésére
 szélsőséges, túlzó mozgásra
 karaktermozgásra
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7.5. TANANYAGTARTALOM, TÉMAKÖRÖK, CÉLOK,
FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK A TOVÁBBKÉPZŐ

ÉVFOLYAMAIN MOZGÁSGYAKORLAT TANTÁRGYBÓL

Továbbképző 7. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a különböző gyakorlatok egymásra épülését, lehetőségeit, hatásait
 a mozgás kifejezési lehetőségeit
 a ritmus, tempó szerepét a mozdulatok hatásában
 a jelmezek mozgásra gyakorolt hatását
 történetek megjelenítését
 érzelmek megjelenítését
 elvont fogalmak megjelenítését
 tárgyak megjelenítését

Fejlessze a tanulók:

 mozgáskoordinációs készségét
 koncentrációs készségét, és teherbíró képességét
 fizikai képességeit-kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját
 mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét
 improvizációs készségét
 előadói készségét

Ösztönözze a tanulókat:

 a mozdulatokkal történő önkifejezésre
 a ritmikai, plasztikai dinamikai szempontok érvényesítésére a

mozgásimprovizáció során
 önálló és csoportos feladatmegoldásra
 egymás mozgásának meghatározására, értékelésére
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TANANYAG

Mozgástechnika:
 pantomim alapjai
 táncos mozgás
 robotmozgás

Koreográfia készítés:
 a tanult technikai elemekkel
 egy adott történet megjelenítése
 érzelmek, vágyak, kapcsolatok, viszonyok kifejezésével
 a groteszk, a paródia műfaja szerint

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a mozdulatelemzés szempontjait
 a koreográfia technikai elemeit
 magát a koreográfiát
 a koreográfia színpadi előadásának összefüggéseit

Legyen képes:
 a koreográfia közönség előtti bemutatására
 a mozgás kifejezési eszközeinek használatára
 a kifinomult mozgásra
 a mozgás színpadra rendezésére

Továbbképző 8. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a különböző gyakorlatok egymásra épülését, lehetőségeit, hatásait
 a mozgás kifejezési lehetőségeit
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 a modern, a klasszikus, a népi, a revü, a kabaré, a paródia, társastánc
stílusjegyivel

 különböző népek táncainak jellegzetes motívumait, karakteres
mozdulatait

Fejlessze a tanulók:

 mozgáskoordinációs készségét
 koncentrációs készségét, és teherbíró képességét
 fizikai képességeit-kondícióját, rugalmasságát
 mozgás-memóriáját
 mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét
 improvizációs készségét
 előadói készségét

Ösztönözze a tanulókat:

 a mozdulatokkal történő önkifejezésre
 a ritmikai, plasztikai dinamikai szempontok érvényesítésére a

mozgásimprovizáció során
 önálló és csoportos feladatmegoldásra
 egymás mozgásának meghatározására, értékelésére
 előadások létrehozására
 más népek mozgáskultúrájának megismerésére
 előadói stílusok és műfajok megismerésére

TANANYAG

Mozgástechnika:
 balett
 néptánc
 jazz-technika
 társastánc
 revü
 idegen népek táncai

Koreográfia készítés:

 táncbetétek
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 koreográfiák
 táncelőadás egy adott műfaj jellemzői szerint
 szerkesztett műsor több műfaj összekapcsolásával
 szóló, duett, kamara, tömeg mozgatásával

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a mozdulatelemzés szempontjait
 a koreográfia technikai elemeit
 magát a koreográfiát
 a koreográfia színpadi előadásának összefüggéseit
 a stílusokat, műfajokat, irányzatokat
 idegen népek mozgáskultúráját
 a művészeti záróvizsga anyagát

Legyen képes:
 a koreográfia közönség előtti bemutatására
 a mozgás kifejezési eszközeinek használatára
 a kifinomult mozgásra
 a mozgás színpadra rendezésére
 a művészeti vizsga letételére
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VIII. TANANYAGTARTALOM, TÉMAKÖRÖK,
KÖVETELMÉNYEK, CÉLOK, FELADATOK
VERS-ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGYBÓL

8.1.. A tantárgy célja és feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 azokat a pódiumon előadható népköltészeti és irodalmi alkotásokat,
melyek a mindenkori tanulók érdeklődésére számot tarthatnak, melyek
üzenetet hordoznak, s a tanulóknak és a közönségüknek egyformán
fontosak.

 a különböző irodalmi stílusirányzatokhoz és műfajokhoz tartozó
műveket – néhányat közülük -, melyek előadhatóak és
üzenethordozóak.

 azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs
folyamatokat, melyeknek eredményeként eljuthatnak a művek
üzentének megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez

 a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit,
melyek tudatos működtetésével a hallgató a közönség számára is „ahá-
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
gyakorlatozásokon, iskolán belül és kívül
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 járjanak előadóművészi estekre, szertartásokra, oratórikus előadásokra,
s keressék az alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt és videót
hallgassanak, nézzenek

8.2. A vers- és prózamondás tantárgy tanterve az alapfok évfolyamain

Alapfok 1. évfolyam

Feladata.

Ismertesse meg a tanulóval:

 azokat a verselemeket, amelyektől a zeneiséget kapja a költemény.
 a szöveg kiválasztásának szempontjait
 a szövegtanulás technikáit
 a versek , szövegek értelmezését
 a versben a személyeset
 a helyes légzéstechnika alkalmazását
 a vers-és mesemondás törvényszerűségeit
 közös szövegmondás szabályait
 a hangszín megjelenítő szerepét
 a hangmodulációs lehetőségeket

Fejlessze a tanuló:

 játékkészségét
 tanulási készségét
 emlékezőkészségét
 megfigyelőkészségét
 vizuáló képességét
 érzékenységét
 együttműködését
 elemző készséget
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Ösztönözze a tanulót

 versek, mesék olvasására, megtanulására
 versek hallgatására
 a versek képi megjelenítésére
 megzenésített versek megismerésére
 önálló feladatmegoldásra
 a társak előtti szereplésre
 véleményalkotásra
 a vers, szöveg tartalmi elemzésére
 kedvenc versek, mesék

TANANYAG

A tananyag összeállításakor a pedagógus vegye figyelembe mindazokat az
ismereteket, amelyekkel a tanuló már rendelkezik.
Amennyiben felső tagozatos, vagy középiskolás korú tanulókkal dolgozik,
akkor a tanmenetben az életkornak, érdeklődésnek leginkább megfelelő
verseket, prózákat kell meghatározni.

Témakörök:

Verses mesék
Népdalok
Elbeszélő költemények
Gyermekversek

A feldolgozás módja:/ a tanár metódusa szerint/

 egyénileg
 csoportosan
 párbeszédes formában
 láncban
 szerephelyzetekkel
 ritmuskísérettel
 lerajzolva, lefestve
 zenei aláfestéssel

Javasolt szerzők: Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Zelk Zoltán, Nemes
Nagy Ágnes, Kormos István, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád
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A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a jó légzés technikáját.
 tudják karban tartani hangszalagjukat
 ismerjenek lazító és koncentráló gyakorlatokat.
 ritmus-, hangszín-, hangerő- és más gyakorlatokkal készüljenek a jó

szövegmondásra.
 a versek különféle ritmikáját
 a kötelező memoritereket

Legyen képes:

 egyénileg és közösen vers és mese mondására
 a társak előtti versmondásra
 a szöveg memorizálására
 a szöveg értelmezésére
 lényegfeltárásra, annak megfogalmazására
 a hangszín változtatásával a képváltozást érzékeltetni
 a hangmodulációra

Alapfok 2. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a népmeséket, népmese gyűjteményeket, mesemondókat
 a mesemondás hangvételét
 a mesélő hangnemét
 a mesetípusokat, azok fogalmát
 a mesemondás nonverbális eszközeit
 a magyar műmesék szerzőit
 a történetmondás jellemzőt
 a mesemondás és történetmondás különbözőségeit

Fejlessze a tanuló:

 játékkészségét
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 tanulási készségét
 emlékezőkészségét
 megfigyelőkészségét
 vizuáló képességét
 érzékenységét
 együttműködését
 elemző készséget
 beszéd-és kifejezőkészséget

Ösztönözze a tanulót
 mesék, történetek olvasására, megtanulására
 felvételről népi mesélők hallgatására
 mesemondókkal való találkozásra
 önálló feladatmegoldásra
 a társak előtti szereplésre
 véleményalkotásra

TANANYAG

A tananyag összeállításakor, a feldolgozás meghatározásakor figyelembe kell
venni az életkori sajátosságokat, az érdeklődési kört, a tanulók beállítottságát.
Színházi meseelőadás megtekintése, mesemondó meghívása, felvételek
meghallgatása elősegíti a tananyag még élménydúsabb feldolgozását.
A tananyag feldolgozásakor előtérbe helyezzük a mese cselekvő, mozgásos
ábrázolását.
A történetek elmondása, a különböző pódiumokon való szereplés
szabályainak ismerete a mindennapi életben előforduló nyilvános megszólalás
képességét fejleszti, ezért nagyon fontos része a tananyagnak.

Témakörök:

A mese: magyar népmesék

 mitikus mese
 tündérmese
 legendamese
 novellamese
 állatmese
 csalimese
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A történet:

 vicc
 anekdota
 példabeszéd
 epikus történet

A feldolgozás módja:/ a tanár metódusa szerint/

 egyénileg
 csoportosan
 párbeszédes formában
 láncban
 szerephelyzetekkel
 ritmuskísérettel
 zenei aláfestéssel
 cselekvéssel
 mozgással
 narrátorral
 különböző pódiumok követelményei szerint
 mesealkotással

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a mesemondás jellemzőit
 a mesélő szerepét, hangvételét
 a mesék típusát
 a történetmondás jellemzőit
 a kötelező mese és történet memoritereket
 a pódium szabályait

Legyen képes:

 egyénileg és közösen mese mondására
 a társak előtti szereplésre
 a láncmese alkotására
 a szöveg értelmezésére
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 a hangszín árnyalására
 a cselekvő ábrázolásra
 a hangmodulációra

Javasolt gyűjtemények, szerzők: magyar népmese gyűjtemények, Illyés
Gyula, Arany János,

Alapfok 3. évfolyam

Az alapfok harmadik évfolyam tananyagába elágazást építettünk be,
amelynek oka az osztályok eltérő életkora.
Az alapfok harmadik évfolyamban tanulók alsó tagozatos gyerekek a mese
világával foglakoznak továbbra is, míg a felső tagozatos, középiskolás
korosztály a műbefogadás és közvetítés útját ismerhetik meg.
Ezért a feladatokat két korcsoport különböző tematikája szerint fogalmaztuk
meg.
A műbefogadás és közvetítés útja tananyag visszacsatolása az alsós
korosztályú tanulók esetén az alapfok hatodik évfolyamon lehetséges.

Alsós korcsoport

Feladatok:

Ismertesse meg a tanulóval:

 idegen meséken keresztül a különböző népek kultúráját
 idegen népek jellegzetes mesealakjait
 az idegen mesék hangulatát
 az idegen mese zenevilágát
 az idege meséhez köthető mozgáselemeket

Fejlessze a tanuló

 be –és elfogadó készségét
 empátiáját
 érdeklődését
 nyitottságát
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Ösztönözze a tanulót

 idegen népek meséjének olvasására
 idegen népek kultúrájának megismerésére

Felső tagozatos- középiskolás korcsoport

Feladatok:

Ismertesse meg a tanulóval:

 kommunikáció szereplőit
 a művészi kommunikáció verbális és nonverbális eszközeit
 műbefogadás és közvetítés törvényszerűségeit
 a jacobsoni kommunikációs modell szerinti elemzést

Fejlessze a tanuló:

 kommunikációs készségét
 elemző készségét
 előadói készségét
 improvizációs készségét
 a művészi beszédet
 fantáziát

Ösztönözze a tanulót:

 a személyes mondanivaló megfogalmazására
 a művészi közlés eszközeinek alkalmazására
 a tanultak alkalmazására a drámajáték, színjáték órákon

TANANYAG

Elágazás szerint: alsós korcsoport számára

Témakörei:
 európai mesék
 keleti népek meséi
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A feldolgozás módja:/ a tanár metódusa szerint/

 egyénileg
 csoportosan
 párbeszédes formában
 láncban
 szerephelyzetekkel
 ritmuskísérettel
 zenei aláfestéssel
 cselekvéssel
 mozgással
 narrátorral
 különböző pódiumok követelményei szerint
 mesealkotással

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 az idegen mesealakokat
 más népek kultúrájának jellegzetes vonásait
 a kötelező mese és történet memoritereket

Legyen képes:

 egyénileg és közösen mese mondására
 a társak előtti szereplésre
 a láncmese alkotására
 a szöveg értelmezésére
 a hangszín árnyalására
 a cselekvő ábrázolásra
 a hangmodulációra

Elágazás szerint: felsős-középiskolás korcsoport számára

A befogadói és közvetítői folyamatot csak gyakorlatban, konkrét művek
közös feldolgozásakor tudhatjuk elemzés tárgyává tenni. Az eszközök,
melyeknek segítségével az üzenethez jutunk, s melyeknek segítségével az
üzenetet a hallgatóhoz eljuttatjuk, csak így kerülhetnek birtokunkba
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Tudatosodjék a tanulóban, hogy az irodalmi mű befogadása nem csak
ráhangoltság, megérzés dolga. Művészeti kommunikáció zajlik a szöveg és az
olvasó között, melyet a folyamat szakaszos leállításával, kérdésekkel,
feltevésekkel, kreatív továbbgondolkozással irányítani lehet. A jakobsoni
kommunikációs modellre épült metodika segítségével dolgozzanak fel
közösen, előadható műveket. Ez történhet tanulók kívánságlista szerint is, de
a tanár szándékából is nevelői megfontolásból.

Témakörök:

 a jakobsoni négy szereplős kommunikációs modell: közlő, közlemény,
címzett, a csatorna

 a szöveg elemzése : ki, miről, mit, miért, kinek, hogyan, miképpen, hol,
milyen körülmények között, kinek a jelenlétében

Miről, mit miért: közlemény, a téma, az információ és a cél meghatározása
Hogyan: kommunikációs szituáció beszédhelyzet
Miképpen: nyelvi forma, stílus
Hol: helyszín meghatározása
Milyen körülmények között: belső körülmények / pld: nyugodt, vagy
feszült légkör/ külső körülmények/pld. napszak/
Kinek a jelenlétében. Ki az elsőrendű címzett, ki a másodrendű /van –e/
/ pld. jelenlévő-tévénéző, ifjú pár-násznép, diák-osztály/

 a vers-és prózamondás kommunikációs folyamata: a mű, az előadó-
értelmezési, átkódolási folyamat, a közönség, a csatorna- verbális
auditív, nonverbális totális látvány összetevőivel

 a közösség által választott és elemzett szöveg feldolgozása, bemutatása

A feldolgozás módja:/ a tanár metódusa szerint/

 szabadon választott szöveg elemzése és feldolgozása
 egyénileg
 csoportban
 mozgással
 zenével
 cselekvő játékkal
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A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a művészi kommunikáció útját és eszközeit
 az szövegelemzés szempontjait
 a kötelező memoritereket

Legyen képes:

 egyénileg és közösen elemzésre, bemutatásra
 a cselekvő ábrázolásra

Alapfok 4. évfolyam

Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval

 a versmondás tartalmi, hangulati, formai jellemzőit
 a verssel való azonosulást, önmaga közlendőjének fontosságát
 a közönség reakcióinak szerepét
 a ballada műfaji jellemzőivel
 az elbeszélő költemények sajátosságaival
 a prózamondás és a versszavalás előadói stílusának különbözőségeit

Fejlessze a tanuló

 saját gondolatok megfogalmazását a vers értelmezésével kapcsolatosan
 az érzelmi kifejezés bátorságát
 a mondanivalóval való azonosulást
 a hiteles, őszinte megszólalást

Ösztönözze a tanulót

 mások kifejező eszközeinek megfigyelésére, a követendő példák
befogadására

 a saját maga eszköztárának bővítésére
 a hiteles megnyilvánulásra
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TANANYAG

Témakörök:

 lírai versek
 magyar népballadák
 műballadák
 elbeszélő költemények
 prózai szövegrészletek

A feldolgozás módja/ a tanár metódusa szerint/

 szabadon választott szöveg elemzése és feldolgozása
 egyénileg
 csoportban
 mozgással
 zenével
 cselekvő játékkal, riporterként, filmrendezőként, objektív és szubjektív

kamera

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:

 a prózamondás és a versszavalás közötti előadói különbséget
 a lírai és az epikai művek előadásmódja közötti különbséget
 a művek tartalmi, hangulati, formai jellemzőit
 a népballadák és műballadák drámai előadásmódját
 a kötelező memoritereket

Legyen képes

 az alkatához, személyiségéhez leginkább illő mű és önkifejezési forma
megtalálására

 a saját maga közlendőjének kifejezésére
 érzelmi kifejezésekre

Ajánlott szerzők:
Petőfi Sándor, Arany János, Pilinszky János, Sinka István, Juhász Ferenc,
Nagy László, valamint magyar balladák, a magyar népköltészet szép példái.
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Alapfok 5. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval

 a vidám hangvételű versek előadásmódját
 a népi vidám balladák, anekdoták, rigmusok előadásmódját,

hangvételét
 a hazai kispróza-irodalom jelentős alkotásait
 a jellem-és helyzetkomikum közötti különbözőséget
 a paródia műfaját

Fejlessze a tanuló

 humorérzékét
 stílusérzékét
 előadói eszköztárát
 szövegelemző képességét

Ösztönözze a tanulót

 a hazai kispróza-irodalom szélesebb megismerésére, olvasására
 irodalmi élményeinek megfogalmazására

TANANYAG

Témakörök

 a jellemkomikum ábrázolására alkalmas szövegek
 a helyzetkomikum ábrázolására alkalmas szövegek
 vidám népi balladák
 anekdoták
 székely népmesék
 paródiák
 kisprózai művek

A feldolgozás módja: / a tanár metódusa szerint/

 egyénileg
 páros jelenetben
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 csoportban
 mozgással
 zenével
 cselekvő játékkal
 a stílus meghatározásával

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 a komikus ábrázolás eszközeit
 a humoros előadások törvényszerűségeit
 a paródia műfaját
 a hazai kisprózai irodalom nagyjait
 a vidám népi balladákat, anekdotákat és népi rigmusokat
 a kötelező memoritereket

Legyen képes:
 önfegyelemre
 tempótartásra
 a közönség előtti feladatmegoldásra, szereplés

Ajánlott szerzők: Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Krúdy Gyula, Karinthy
Frigyes, Örkény István, Lázár Ervin

Alapfok 6. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 az instrukció szerepét, etikai szabályait
 a megszólalás meghatározásának elveit
 versekből szerkesztett előadás rendezésének szabályait
 megzenésített verseket
 előadói stílusirányzatokat
 a szónoki beszéd törvényszerűségeit
 az előadói beszédet
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Fejlessze a tanuló

 instrukcióadási-és elfogadási képességét
 stílusérzékét
 önkritikai képességét

Ösztönözze a tanulót

 őszinteségre
 nyitottságra
 elfogadásra
 előadók hallgatására
 verses esték látogatására
 igényességre
 elemzésre

TANANYAG

A tananyag feldolgozásakor törekedni kell a következőkre:

Lemezről, videóról nézzék meg, hallgassák meg előadóművészek előadását
Hallgassák meg költőinket, ahogy műveiket mondják.
Menjenek el szavalóestekre, versenyekre! Próbálják ki magukat valóságban, s
mintha- módon. Meséljenek gyerekeknek, mondjanak verset napköziben,
szólaljanak meg öregek előtt, vegyenek részt ünnepi műsorban,
klubkörülmények között, és színházteremben, függöny előtt.
Mintha-helyzetben ugyanazt a verset mondják el több helyszínen, s rájönnek,
hogy az említett szituációk mindegyike más tolmácsolásra inspirál.
Tapasztalatukat beszéljék meg közösen. Rögzítsék az előadásukat szalagra
vagy videóra, s visszahallgatva, visszanézve elemezzék a teljesítményt.

Témakörök

 szabadon választott vers instruálása
 szavalat elemzése
 vers cselekvő feldolgozásának instruálása
 előadók felvételeinek meghallgatása
 drámarészletek megszólaltatása
 versek, versrészletek szerkesztése, bemutatása, elemzése
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A feldolgozás módja: a tanár metódusa szerint

 egyénileg
 páros jelenetben
 csoportban
 mozgással
 zenével
 cselekvő játékkal
 improvizálva
 szituációban
 a stílus meghatározásával
 mintha-módon

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:

 a mintha-szituációt
 az előadói stílusirányzatokat
 az instruálás követelményeit, etikai szabályait
 a magyar előadóművészeket
 a kötelező memoritereket

Legyen képes

 az érvelésre
 elfogadásra
 együttműködésre

Ajánlott szerzők: Szilágyi Domokos, Petőfi Sándor, Arany János, Goethe,
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8.3. A VERS-ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY TANTERVE A
TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMAIN

Továbbképző 7. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 az előadói beszéd összetevőit, szabályait
 a hatásos beszéd jellemzőit
 a beszédet befolyásoló külső körülményeket
 a szónoki beszéd törvényszerűségeit
 a helyes légzéstechnikát
 a közönség reakcióit, visszajelzéseit
 irodalmi művek szerkesztésének dramaturgiai, rendezői szabályait

Fejlessze a tanuló

 beszédkészségét
 gesztushasználatát
 beszédének kifejezőségét
 tiszta, érthető megszólalását
 szuggesztivitását
 alkotókedvét

Ösztönözze a tanulót

 szövegelemzésre
 önkorrekcióra
 véleményalkotásra
 határozott megszólalásra különböző élethelyzetekben

TANANYAG

A tananyag feldolgozásakor törekedni kell a következőkre:

A tanulót motiválja a tananyag elsajátításában, hogy mennyi haszna
származik ebből feleléskor, szóbeli vizsgázáskor.
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Tudatosodjék, hogy a jó szónoki beszéd összekapcsolódik elméleti és
gyakorlati felkészüléssel.
A beszédet tudja felépíteni a következő menetrendben: cím, a jóindulat
felkeltése, a beszéd indítása, a bevezetés tartalma, tárgyalás és befejezése. A
kidolgozás során figyelembe kell venni a stíluskövetelményeket, azt, hogy az
előadás világos legyen, egyszerű, tömör, szemléletes.
Tudatosodjék benne, hogy a jó szónoknak is rendelkeznie kell helyes légzési
technikával, helyes hanglejtéssel és kiejtéssel, épp úgy, mint ahogy a vers-és
prózamondásnál is fontos a hangsúly, a hangsúlyozás, hanglejtés és a beszéd
modulációja.
De legalább ilyen fontos a szónok kiállása, mozgása, mimikája, gesztusvilága.
És ügyelni kell a külső körülményekre: hol szólal meg, asztal előtt ülve,
szabadon beszél vagy papírról, milyen világítás van a teremben. Figyelje a
hallgatóságot, azok türelmét stb.
Rögzítsék saját előadói beszédüket magnóra, hallgassák újra és elemezzék!
Rögzítsék megjelenésüket videóra, nézzék vissza és elemezzék.

Témakörök:

 előadói beszéd meghatározott témában
 szónoki beszéd mintha-módon
 a hatásos beszéd összetevői: anyaggyűjtés, vázlat, a jóindulat felkeltése,

beszédindítás, vezetetés, téma, tárgyalás, befejezés
 szónoklat paródia
 irodalmi művekből szerkesztett játék

A feldolgozás módja: a tanár metódusa szerint

 egyénileg
 improvizálva
 felkészülve egy adott témában
 mintha-módon

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:
 az előadói beszéd törvényszerűségeit, azt tudja a gyakorlatban

alkalmazni
 a szónoki beszéd szabályait, azt tudja a gyakorlatban alkalmazni
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 ismerje a hatásos beszéd összetevőit, a stílus követelményeit, a
hangsúlyok és szünetek jelentőségét

 az irodalmi szövegekből szerkesztett műsor szabályait
 a kötelező memoritereket

Legyen képes
 önállóan felkészülni előadói, szónoki beszédre
 a hatásos beszéd szabályai szerint szónoklatot improvizálni
 irodalmi szövegek szerkesztésére

Ajánlott szerzők:
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Kölcsey Ferenc szónoki beszéde,
drámarészletek, monodrámák

Továbbképző 8. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a szakrális és profán szertatások funkcióját, dramaturgiáját
 a zene, a stilizált mozgás és a szöveg kapcsolódását
 a szavalókórus szerepét, funkcióját

Fejlessze a tanuló

 a dramaturgiai ismereteit
 a belső ritmusérzéket
 az önképzés igényét
 kreativitását
 alkotókedvét

Ösztönözze a tanulót

 önálló szertartásjáték alkotására, előadására
 rendezési ismereteinek bővítésére
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TANANYAG

Témakörök:

 magyar betlehemes játék
 legényavatás
 pünkösdi királyné választás
 oratórium
 misztériumjáték
 passió
 egyházi szertartások
 szertartásjáték készítése

Feldolgozás módja: / a tanár metódusa szerint/
 csoportosan
 szerkesztett szöveggel
 diákok által írott szöveggel
 zenével és mozgással
 a szertartások modernizálva

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:

 a szertartásszínház dramaturgiáját, szabályait
 a kórusmegszólalás és kórusmozgás szabályait
 a kötelező memoritereket

Legyen képes:
 instruálásra
 dramaturgia kidolgozására
 forgatókönyv írására
 rendezési feladatokra

Ajánlott szerzők: Somogyi István, Grotowski
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Továbbképző 9. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a monológ előadásmódjával, jellemzőivel
 a dráma, drámai részlet színpadra rendezésével
 a pódiumi játék követelményeivel

Fejlessze a tanuló

 önállóságát
 kifejező kedvét
 empatikus képességét
 együttműködését
 rendezői ismereteit
 előadókészségét

Ösztönözze a tanulót

 művek olvasására, válogatására, szerkesztésére
 a mondanivaló árnyalására
 a zenei, mozgásos, képzőművészeti ismeretek alkalmazására
 saját műsor létrehozására

TANANYAG

Témakörök:

 monológokból szerkesztett műsor
 drámai részletekből szerkesztett műsor
 saját mondanivaló megfogalmazása irodalmi szövegekkel
 pódiumi játék: ünnepi, előadói, megemlékezés, köszöntés
 az én műsorom

„Az én műsorom” létrehozójának mindenekelőtt tudnia kell, azaz, hogy mi is
a mondanivaló, aminek a kifejezése neki magának fontos, s mi az üzenet,
amiről úgy gondolja, hogy a közönségnek fontos.
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A szerkesztőnek és a rendezőnek együtt kell munkálkodnia tehát, hogy a
színjátékbeli közlemény megszülessen és hasson.
A pódiumi dramaturgia és rendezés ismeretében zenét és mozgáskoreográfiát
is komponáljanak az alkotók.

Feldolgozási mód
 önállóan
 párban
 egymást rendezve
 kisebb csoportokban a feladatkörök meghatározásával

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:

 az önálló műsor megtervezésével, előkészítésével, szervezésével és
rendezésével kapcsolatos munkafolyamatokat

 a pódiumi játék fajtáit
 a kötelező memoritereket

Legyen képes
 saját műsor összeállítására
 a társművészetek kínálta lehetőségek felhasználására
 a feladat-és szerepvállalásra

Ajánlott szerzők: Madách Imre, Goethe, Szophoklész

Továbbképző 10. évfolyam

Feladata

Ismertesse meg a tanulóval:

 a művészeti záróvizsga anyagát
 a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásának területeit
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Fejlessze a tanuló

 lényegkiemelő készségét
 összegző képességét
 önbizalmát
 határozottságát
 színpadi alázatát

Ösztönözze a tanulót

 a megszerzett pódiumi ismeretek alkalmazására
 a folyamatos művelődésre, önképzésre
 a művészeti záróvizsga letételére

TANANYAG

Témakörök

 az én műsorom
 a tanultak összefoglalása
 a művészeti záróvizsga anyaga

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, követelmények:

A tanuló ismerje:

 a beszéd és nyelvünk törvényszerűségeit
 a kötelező memoritereket
 az önálló szerkesztést, rendezést

Legyen képes

 egyéniségének, alkatának, életkorának, képességeinek és
mondanivalójának kifejezésére alkalmas pódiumműsor létrehozására és
bemutatására

 saját és társai önálló értékelésére
a művészeti záróvizsga feladatait gyakorlatait megvalósít
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I. A FESTÉSZET TANSZAK PROGRAMJA

Az oktatásban szerkezeti és tartalmi változások zajlanak. 2001-ben
bevezetésre került az általános iskolában a kerettanterv, mely a művészetek
területén belül a rajz és vizuális kultúra oktatására csökkentett óraszámban
nyújt lehetőséget. A rajzolás, festés illetve egyéb manuális és elméleti képzés
iránt megmaradt óriási igényt kívánjuk kielégíteni iskolánk festészet képzési
ágának bevezetésével.

Az alapfokú művészeti oktatás előképzős és alapfok 1-4. évfolyamán
megőrizendő érték a gyermekek vizuális önkifejezési kedve, a
tevékenységeikre jellemző felszabadultság. Ugyanakkor az oktatott ismeretek
a foglalkozások keretében ösztönzik az egyre céltudatosabb tanulást.

A műveltségi terület, a művészeti ág tantárgyként történő oktatása
elősegíti, hogy a tevékenységek során a tanulókban kialakuljanak és
fejlődjenek mindazok a vizuális és általános képességek, amelyek a vizuális
kultúra műveltségi területének, az általános szocializációnak, az egyetemes
emberi értékeknek és a mai kor követelményeinek egyaránt megfelelnek.
Felébred bennük az érdeklődés a képi-tárgyi világ vizuális sokfélesége, a

természeti és az ember alkotta látványok, ábrázolások, vizuális műalkotások
megismerése és a vizuális alkotó tevékenység iránt. A tantárgyi
sajátosságokból következően kiemelt feladat a vizuális alkotó és műelemző
képességek alapjainak kiépítése és ezen képességek fokozatos fejlesztése. Az
önálló és egyéni megoldások iránti igény felkeltése, ezen értékek
megbecsülésére nevelés, a saját erőből elért sikerek elismerése. A tantárgyi
karakter fontos eleme, a vizuális alkotó és befogadó-elemző
tevékenységekben a beleérző-beleélő képességek fejlesztése.

Ennek érdekében a tantárgy tanítása akkor eredményes, ha a tanító a
tanulók számára változatos, élményekben és érzékletekben alapuló, érdekes,
mindig új feladathelyzeteket teremt a képzőművészet, a köznapi vizuális
kommunikáció, valamint a tárgyak és a környezet képi világának
tanulmányozásakor.

Az eddig leírtak érvényesek az alapfok 5-6. évfolyamaira és a
továbbképző 7-10. évfolyamain is. Kiegészülve a művészeti ághoz és a
kultúrához vezető személyes utak bejárására, alkotásra és aktív befogadásra
ösztönözve. Az egészségesen fejlődő és fejlett, harmonikus személyiség
kibontakozásának serkentése az életkori sajátosságok, illetve az egyéni érési
szakaszok tulajdonságainak megfigyelésével, művészeti ismeretek
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nyújtásával. A vizuális kultúra ágának, a köznapi és tömegkulturális, és a
művészi vizuális kommunikáció műfaji sajátosságainak megismertetése, az
alkotás, képi-plasztikai ábrázolás esztétikai, technikai lehetőségeivel és azok
alkalmazásával.

II. A FESTÉSZET TANSZAK OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS
FUNKCIÓI

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja
lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés,
erkölcsi fogékonyság – alakítása mellet a látás kiművelésére és
tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és
képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó,
tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a
kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a
képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok, vizuális
eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.

2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a
képzőművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók
képességeinek fejlesztésére, biztosítja a művészeti szakterületeken való
jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a
vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az
életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira
építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja
készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók
képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális
műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek
jártasságot.

3. A képzőművészet oktatása a vizuális kultúra ága, a műfaj sajátosságát, a
művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal,
miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és
továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a
tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.
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III. A FESTÉSZET TANSZAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI
KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI

 Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet
esztétikumára, szépségére.

 Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai
műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés
formáit.

 Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.

 Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására,
és készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.

Készítse fel a tanulót:
 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
 a vizuális információk, közlemények megértésére,
 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
 tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások

ismeretére,
 a kifejezési eljárások használatára,
 élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
 a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
 a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
 a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek

készítésére,
 tervezésre, konstruálásra,
 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
 eszközhasználatra, anyagalakításra,
 a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
 tárgykészítésre, környezetformálásra,
 a kézműves tevékenységek gyakorlására,
 a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
 a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek

felfedezésére,
 a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a

műalkotások befogadására,
 a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra

megismerésére,
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 a műelemzési eljárások alkalmazására.

Tegye lehetővé
 a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.

Alakítsa ki a tanulóban
 az esztétikum iránti igényt,
 az esztétikai élményképességet,
 az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,

szokásokat.
 Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.

3.1. A festészet tanszak stratégiai céljai:

 Személyiségformálás a képzőművészet és ezen belül a festészet
eszközeivel

 képesség-és készségfejlesztés
 egyéni fejlődés biztosítása a tantárgyak keretein belül
 az önkifejezés biztosítása (alkotás)
 önértékelés, mások értékelése, - elfogadás fejlesztés
 kommunikációs készségek fejlesztése , kritika, önkritika, műelemzés,

szaknyelv használata
 a tanszak egyéni arculatának kialakítása
 érzékenység, empátia, koncentráció, játékosság, képzelőerő kreativitás

fejlesztése
 esztétikai ízlésformálás
 a különböző művészeti ágak közötti kapcsolódási lehetőségek

kiaknázása.

3.2. A festészet tanszak operatív céljai:

 tehetséggondozás, a képzőművészet eszközrendszerére építve
 a képzőművészet kifejező eszközeinek felhasználásával a környezet

esztétikussá tétele
 bemutatók, kiállítások szervezése
 új módszerek kipróbálása
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 az életkori sajátosságok figyelembe vétele nevelő-oktató munka alatt
és az év végi bemutatkozások megtervezésénél, portfoliók
összeállításánál.

Céljaink elérése érdekében feladataink:

 a tanulók kreatív képességeit fejlesztő program beindítása
 Az általános vizuális alapismeretek elsajátítása
 célszerű tevékenységsorok munkafolyamatainak kialakítása
 Problémamegoldásra való ösztönzés
 Pontos, örömteli munka és a környezetükben fellelhető esztétikai

minőség szinkronba hozása
 Változatos, élményekben és érzékletekben alapuló, érdekes, mindig

új feladathelyzetek teremtése
 Vizuális kommunikáció, valamint a tárgyak és a környezet képi

világának tanulmányozásakor.
 Felkészítés térségi, megyei és országos versenyekre , bemutatókra,

kiállításokra
 Felkészítés továbbtanulásra

IV. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 évfolyam

Tanszakok:
Képzőművészeti ág: festészet tanszak

Az intézményünkben a festészet tanszakon kívül más képzőművészeti tanszak
nem működik.
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Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy: Előképz

ő
Alapfok Továbbképző

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

Vizuális
alapismeretek

2-4 2-4 - - - - - - - - - -

Rajz-festés-
mintázás

- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Műhelyelőkészítő - - 2-
4

2-
4

- - - - - - - -

Műhelygyakorlat - - - - 2-
4

2-
4

2-
4

2-
4

2-
4

2-4 2-4 2-4

Összesen: 2-4 2-4 4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-
6

4-6 4-6 4-6

A nevelőtestület kizárólag a fenntartó hozzájárulásával dönthet a festészet
műhelyelőkészítő és a festészet műhelygyakorlat óraszámának növeléséről.
A fenntartó határozatban rögzíti, hogy az előképző évfolyamán melyik
telephelyen milyen óraszámot ír elő.

A KÉPZÉS TANTÁRGYAI

Vizuális alapismeretek
Az előképzősök komplex művészeti tantárgya

Kötelező tantárgyak:

Rajz-festés-mintázás
Festészet műhelyelőkészítő
Festészet műhelygyakorlat

Vizuális alapismeretek:
Az előképzősök komplex művészeti tantárgya.
A tantárgy keretében az alkotásra nevelés folyamatának magalapozása, az
általános vizuális alapismeretek elsajátítása és a mindezekkel kapcsolatos
tevékenység-és munkafolyamatok kialakítása zajlik.
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Az alapfokon a kötelező tantárgyak: a rajz-festés-mintázás, a
műhelyelőkészítő, valamint a műhelygyakorlat határozzák meg az
alaptevékenységet.

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján
intézményünk sajátosságainknak megfelelő, egyedi tantervi programot
alakított ki.
A rajz-festés-mintázás helyi tanterv témaköre egy-egy téma komplex vizuális
feldolgozását teszi lehetővé a lehető legszélesebb szakmai mozgástérrel. A
festészet tanszak képzési struktúrája az intézmény egyéni képzési elveit jelöli
ki, de a pedagógus kollégák, saját tanmenetük megírásával és alkalmazásával
érik el a programban kitűzött célokat.

Műhelyelőkészítő foglalkozások:
Profilunk a festészet. A tananyag tartalmában azonban a klasszikus festészet
mellett megjelennek a grafika, a textilművészet, a szobrászat, a népművészet
és a modern festészet alapjai is. Így az egyéni elképzeléseink jól lefedik a
helyi speciális adottságainkat is. A telephelyek falvai, városai és tágabb
környezetünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kiváló lehetőséget nyújt a
képzőművészet helyi hagyományainak kiaknázására is. Gondolva az élő
népművészetre, az alkotó képzőművészekre és történelmi személyiségeinkre
(pl. Vasvári Pál Tiszavasvári szülötte), hagyományainkra.

Rajz-festés-mintázás:
Épít az általánosan elvárható szakmai követelmény mellett környezetünkből
adódó tradícióinkra: a teljesség igénye nélkül szűkebb hazánk szülötte
Benczúr Gyula, Pál Gyula (Nyíregyháza), Holló László (Tiszadada), Réti
Mátyás (Tiszadob), André Szabo (Tiszavasvári), illetve a máig élő
hagyományőrző népművészekre. De Csontváry Koszka Tivadar is élt
Tiszalök községben. Mindezek alapját képezik a festészet tanszak
motiváltságának, a rajz tudás fejlesztésének. Ugyanakkor kielégítik a
növendékek igényeit, a szülők elvárásait intézményünk felé. Fontosnak
tartjuk, hogy a festészet tanszak pedagógusa képzettségének megfelelő
profilválasztása találkozik a környezet és az intézménnyel szemben
megfogalmazott elvárásokkal. Ezen kívül kiemelten kezeljük a modern
művészeteket. Számos kiállítás és galéria anyaga segíti munkánkat.
Lehetőségeinket kihasználva a környezetünk valós idejű alkotóival és
munkásságukkal is kapcsolatba kerülnek növendékeink. A kor
követelményének megfelelően kihasználjuk a médiát és a modern
információhordozó eszközöket.
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Műhelygyakorlat:
A festészet műhelygyakorlat a tananyagban meghatározott célok elérésének
gyakorlati formája. A hagyományos és újszerű festészeti eljárások
megismertetése és elsajátítása a kitűzött cél. Az ehhez szükséges szakmai
hátteret biztosítják az alkotó pedagógusok, művésztanárok.

A kötelező tárgyakon kívül a nevelőtestület más szabadon választható
tantárgyat nem határozott meg.

V. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, CÉLOK, FELADATOK,
KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMAIN

1-2 évfolyam

5.1. Az előképző célja

Az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív
képességeit fejlesztő program beindítása, az általános vizuális alapismeretek
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 gyerekek és tanárok közös tevékenységének, a tanári
korrektúra elfogadásának igényét, az alkotó jellegű tevékenységek
folyamatainak széles körű megismerését, vagyis az alkotásra nevelés
folyamatának megalapozását.

5.2. Az előképző feladatai:

 a kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés,
 az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás

elsajátítása,
 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,
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 az arányok, a kompozíció, a tér és a 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

elsajátítása,
 az örömteli alkotómunkára való felkészítés.

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK

Előképző 1. évfolyam
évi 36 hét( heti 2-4 óra), összesen 72-144 óra

Az első évfolyamban a világról való ismeretek bővítése a tanulók számára
kedves lények, a mesék és játékok, az épített környezet megjelenítése által
történik.
A tananyag játékos feldolgozása a gátlások felszabadítását, az élmények
feltárását, megjelenítését segítik elő. A gyermeki fantáziát, kreativitást
felhasználva, építve a mesék világára tervezzük a vizuális alapismeretek
komplex tantárgyba történő bevezetést. Játékos formában ismerjék meg a
vizuális alapismeretek tantárgy alapelemeit, a vizuális gondolkodás formáit és
nyelvezetét, a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, a
technikák alkalmazásának módját, a sík és tér törvényszerűségeit a
képzőművészet világában. Fejlessze a látást és látványértelmező képességet,
kompozíciós képességet, az elvont-, képi és elemző gondolkodást.
Ösztönözzön síkban és térben alkotások létrehozatalára, múzeumok,
kiállítások látogatására, társművészetek befogadására.

Tananyag:

Az ismeretszerzést az - életkornak megfelelően – a mesék vagy irodalmi
alkotásokból írott vagy vetített, olvasott, hallgatott világából indítjuk. A
feldolgozás az egyszerűből a bonyolultabb felé haladva történik. Virág- és
terménybábokat készíthetnek, a bábokat életre keltve jeleneteket adhatnak elő.
A bábjelenetekhez, történetekhez díszleteket készíthetnek. Az énekes,
mozgásos bábozási élményeket rajzban, festményekben rögzíthetik. Talált
tárgyakból, fantáziagazdag formákból játékokat, mesebeli lényeket
alkothatnak, emelhetnek, meselényparkot képezhetnek.
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Közös munkával nagyméretű faliképeket alkothatnak. Megjeleníthetik a
szoborépítés, a képalkotás élményét. Alkothatnak ujjbeggyel, szivaccsal,
ecsettel, pálcikával. A festék- és tuscseppeket képzeletbeli lényekké
formálhatják. Megismerhetik a tuskimosás, a monotípia, a viaszkarc, a
papírdúc, a papírkivágás és hajtogatás technikáit.

Az ember és természet:

 Növények és állatok ábrázolása megfigyelés alapján: baromfiudvar,
gyümölcsös

 Mesékben szereplő - képzeletbeli - növények és állatok megjelenítése:
díszítés tervezése és megvalósítása, meseillusztráció, fantáziarajzok a mesék
állatairól.

Jelképeink:

 Képi írás, szimbólummá válás, jelképek kialakulása.
 Saját szimbólum, jelvény tervezése.
 Az ünnepeket kifejező jelképek alkalmazása: adventi koszorú,

karácsonyfadíszek, tojásfestés.
 Születésnapi dekoráció tervezése
 Farsangi maszkkészítés
 Mézeskalácssütés, díszítés.

Rajzolási készség felmérése –rajzolás, festés:

 Családom
 Mesejelenet
 Utcakép

Ismerkedés a természettel: levél-, kéreg és termésgyűjtés, természetes anyagok
felhasználása a gyűjtött anyagok felhasználásával kompozíciók készítése
 Síkban ragasztott fa, bokor megjelenítése
 Termésbábok készítése
 Levélnyomatok
 Csendéletek
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Képalkotó elemek megismerése:

 Pont, vonal, folt
 Ezek alkalmazása a természetben megtalálható tárgyak események

megörökítésével: napsütés, eső, hóesés, őszi- téli táj, szénaboglya, fenyőfa,
levelek.

Ismerkedés a színekkel:

 Alapszínek, mellékszínek, színkeverés.
 Hideg, meleg színek.
 Évszakok színeinek alkalmazása tájképeken.

Ismerkedés a térrel:

 Agyagozás: állatfigurák, emberi alakok, hengeres tárgyak, gyümölcsök stb.
készítése

Érzelmek kifejezése:

 Élményrajzok az ünnepekhez kötötten
 Sematikus arc rajzokkal érzelem kifejezés

Kiállítások látogatása, műalkotások elemzése: a helyi Közművelődési
Központ kiállításainak meglátogatása, közös megbeszélése. Barlangrajzok
megismerése.

A tanuló a tanév végén legyen képes:

 A vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére.
 Az alapelemek alkalmazására.
 Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni.
 Csoportos munkában részt venni.
 A színkeverés alapjait használni.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása
 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább megfelelt szintű

ismerete.
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VIZUÁLIS ALAPISMERETEK

Előképző 2. évfolyam
évi 36 hét( heti 2-4 óra), összesen 72-144 óra

Az előképző első évfolyamán megalapozott ismeretek elmélyítése történik
ebben az évben. A tanultak továbbgondolása, a környezetből megszerezhető
ismeretek tudatos beépítése a vizuális alapismeretek komplex tantárgy keretein
belül. Ismertesse meg a tantárgy további alapelemeit, a vizuális gondolkodás
formáit és nyelvezetét, a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, a
technikák alkalmazásának módját, a sík és tér törvényszerűségeit a
képzőművészet világában. Tovább fejlessze látás és látványértelmező
képességet, kompozíciós képességet, az elvont-, képi és elemző gondolkodást,
az anatómiai ismereteket. Ösztönözzön síkban és térben alkotások
létrehozatalára, múzeumok, kiállítások látogatására, társművészetek
befogadására.

Tananyag:

A tér elemeinek, arányainak tudatosítása:
 Utcakép, szobabelső ábrázolása.
 Perspektíva és takarás érzékeltetése tájképeken.
 Tér ábrázolása síkban.
 Mézeskalács vagy sógyurma felhasználásával utca készítése

Az emberi test megörökítése:
 Portrépróbálkozások
 Alakrajzolás
 Családi csoportkép
 Sportélmény felidézése
 Ünnepek ábrázolása
 Színek használata:
 Hangulat kifejezése: álarcok készítése
 Meseillusztrációk
 Bábkészítés egy meséhez és a mese eljátszása

Folyamatok megörökítése:
 Egy-egy közösen kiválasztott esemény megbeszélése után fázisrajzok

készítése, a folyamat érzékeltetése.

Kiállítás látogatás, műalkotások elemzése:
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 A helyi Közművelődési Központ kiállításainak látogatása, értékelése.

Követelmény:

A tanuló a tanév végén legyen képes:
 A vizuális alapelemeket felismerni és alkalmazni
 Megfigyeléseit, élményeit egyszerű rajzok, tárgyak, festmények formájában

megörökíteni.
 A színek hangulatkeltő elemeit alkalmazni.
 Véleményalkotása a környezetében lévő tárgyakról, műalkotásokról.

Ismerje:

 a kiemelés,
 az anyag, forma, funkció összefüggéseit,
Legyen képes:
 az időbeliség képi kifejezésére,
 tanári segítséggel alkalmazni a megismert technikákat.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása
 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább megfelelt szintű

ismerete.
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VI. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, CÉLOK, FELADATOK,
KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOK ÉVFOLYAMAIN

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

6.1. 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 alkalmazásának módjait,
 a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában,
 az adott szakág legjelentősebb alkotásait,
 a tartalom és forma összefüggéseit,
 a tárgyformáló tevékenység anyagait, eszközeit,
 az alkotás módszereit,
 a díszítés eljárásait,
 a kifejezési módokat és lehetőségeket,
 a szín- és formarendezés alaptörvényeit,

Legyen képes:

 a látványt értelmezni,
 a kompozíciós ismereteket alkalmazni,
 a síkban és térben alkotásokat létrehozni,
 a művészettörténet nagy korszakait ismertetni.

Legyen jártas:

 a formaelemzésben,
 a tárgyértelmezésben,
 a díszítménytervezésben,
 a kifejezési eszközök személyes jellegű használatában,

Legyen képes:

 elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazására,
 a forma jelentést hordozó funkcióinak megismerésére,
 a leendő tárgy elképzelésére, megtervezésére,
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 a munkafázisok megállapítására,
 a legalkalmasabb anyagok megválasztására,
 a tárgyformáló eszközök használatára,
 az anyagok formálására, egyszerű tárgyak készítésére,
 a balesetmentes munkavégzésre,

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Alapfok 1. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Tananyag:

Témakör: A világról szerzett tapasztalatok, információk vizuálisan is
megfogalmazhatóak. Intézményünkben a festészet tanszak feladata, hogy
játékosan megismertesse a vizuális kifejezés eszköztárát, technikáit. Az első
évfolyamban a világról való ismeretek bővítése a tanulók számára kedves
mesék és játékok, irodalmi alkotások és ezek környezetbe ágyazása,
megjelenítése által történik. A játékos, de alkotó foglalkozások a gátlások
felszabadítását, az élmények feltárását, megjelenítését segítik elő. Talált
tárgyakból, fantáziagazdag formákból játékokat, mesebeli lényeket
alkothatnak. A készített tárgyakat megszemélyesíthetik. Közös munkával
nagyméretű faliképeket alkothatnak. Megjeleníthetik a szoborépítés, a
képalkotás élményét. Alkothatnak ujjbeggyel, szivaccsal, ecsettel, pálcikával.
A festék- és tuscseppeket képzeletbeli lényekké formálhatják. Megismerhetik
a tuskimosás, a monotípia, a viaszkarc, a papírdúc, a papírkivágás és
hajtogatás technikáit.

Feladatok:

Ismertesse meg: A rajz – festés – mintázás alapelemeit, a vizuális
gondolkodás formáit és nyelvezetét, a tervezéstől a z alkotásig tartó kreatív
folyamat részeit, a technikák alkalmazásának módját, a sík és tér
törvényszerűségeit a képzőművészet világában. Az egyes témák,
témacsoportok anyagokkal történő változatos feldolgozását, az alkotások
létrehozásának törvényszerűségeit, vizuális kommunikáció alkalmazásával.
.
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Ösztönözzön:

 az egyes témák, témacsoportok anyagokkal történő változatos
feldolgozását,

 a képzőművészet nyelvi, kifejezési módjainak néhány törvényszerűségét.
 a vizuális nyelvrendszer alapjait,
 az ábrázolás alapvető törvényszerűségeit,
 az ábrázolási konvenciókat,
 a művészettörténet néhány fontos (kezdeti) korszakait és e korszakokban

alkalmazott alkotó módszereket.

Segítsen ismereteket szerezni és fejlessze:
 látás és látványértelmező képességet, kompozíciós képességet, az elvont-,

képi és elemző gondolkodást, az anatómiai ismereteket
 az absztrakció fogalmáról, a vizuális kommunikáció (képi jel-jelentés)

összefüggéseiről és alkalmazásáról.
Alakítsa ki a tanulókban és ösztönözzön:
 a tárgykultúra és a művészeti alkotások értékeit felismerő képességet,
 az igényt a síkban és térben alkotások önálló létrehozatalára, múzeumok,

kiállítások látogatására, társművészetek befogadására.

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.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni
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RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Alapfok 2. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Tananyag:

Témakör: Az élő természetről való ismeretek gazdagítása a második
évfolyamos tananyagának célja. A tanulók megfigyelhetik a természet
ciklikusságát, körforgását. Először a növényvilág vizuális feldolgozásával
foglalkoznak. Felfedezhetik a növények szépségét, ágakkal, termésekkel,
levelekkel nyomatokat készíthetnek, kéregdarabokból változatos felületeket
képezhetnek. A növényvilág vizuális feldolgozása után a vizsgálódás iránya
az állatvilág felé terelődik. A madarak testének tömegét a tömbszerű
mintázás, a testet borító tollazat színességét, rajzolatát a grafika és festészet
eszközeivel adhatják vissza, fejezhetik ki. A népművészetben megjelenő
madárformák tanulmányozásával sokféle átírási módot ismerhetnek meg.
Saját mesemadaruk elkészítéséhez az alkotási szándék függvényében a
kifejezési eszközök és technikák – tuskimosás, viaszkaparás, monotípia,
papírmetszet, papírdúc, forma kitakarás, különböző vegyes technikák teljes
tárházát felsorakoztathatják. A megismert, tanulmányozott formák
segítségével meséket illusztrálhatnak, bábokat készíthetnek. A négylábú
állatok megismerését, grafikai, plasztikai megjelenítés segíti. Az egyénileg
megmintázott kis szobrokkal téri jeleneteket modellezhetnek, szobor-
csoportokat alkothatnak. A tanulmányozott állatok síkra redukált formáival
jeleket képezhetnek, információkat közölhetnek. Az ember vizuális
megismerésére, megjelenítésére programunk sokféle megoldást kínál.

Feladatok:

Természeti motívumok:

 Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterének
(színes ceruzák, kréták, akvarell technika)

 Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával
 Életfa motívum megjelenítése (népmesék, legendák, mítoszok alapján),

sgraffito jellegű viaszos technika alkalmazása
Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel (színes
tussal)
Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti korokból,
különböző kultúrákból
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 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

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)
 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.
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Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai
bemutatására; a mesék, történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Alapfok 3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Tananyag

Témakör: A harmadik évfolyamos tananyag elsajátíttatásának célja az
természetről való ismeretek gazdagítás különös tekintettel a külső és belső
terekre, leszűkített lokálterekre és ezek törvényserűségeinek megismerésére.
Vizsgáljuk a közvetlen élettér, a földfelszín, a szervetlen világ anyagainak.
Foglalkozunk a földfelszínt alakító erőkkel s azok építő, romboló munkájának
nyomaival. A tanulmányok sorából nem marad ki a tűz, a fény és az árnyék
vizsgálata sem. Ezáltal a táj ábrázolás alapjait kezdjük el feldolgozni. A
tanulók játékosan megjeleníthetik a különböző eredetmondákat, a föld-, szél-,
víz- és tűzisteneket, démonokat, szellemeket és boszorkányokat. Rajzos
magyarázatokat készíthetnek az őselemekkel kapcsolatos kifejezésekről.
Alkotásaikban továbbépíthetik a hagyományozódott jeleket és motívumokat.
Játékos modelleket, tereket építhetnek. Foglalkozhatnak a tüzet idéző meleg
és a vizet idéző hideg színekkel, a kontrasztok és a dekoratív átírások
szerepével. Faktúrákat képezhetnek, agyag és homoképítményeket
emelhetnek, játékos papírplasztikákat, kavics- és papírmasé szobrokat,
árnybábokat, napórát, szélkereket készíthetnek.
Múzeumot látogathatnak, alkotásaikból kiállítást rendezhetnek.

Feladatok:
 Legyen sokoldalú tapasztalatuk a térről és az azt alakító formák

térviszonyairól.
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 az élettelen természet jelenségeiről, gazdag formakincséről, a formák
tulajdonságairól, színvilágáról,

 a természetben lezajló változásokról,
 az anyagok alakíthatóságáról,
 az élettelen természet műalkotásokban való megjelenéséről.
 Legyenek ismereteik az élettelen természet ember életére kifejtett

hatásairól.
 Kapjanak képet az élettelen természethez kapcsolódó hagyományokról.
 Használják fel az élettelen természet anyagait a tárgyalkotásban.
 Hozzanak létre téri konstrukciókat, képi, plasztikai alkotásokat,

formaátírásokat.
 Érzékeltessenek fényhatásokat, színérzeteket, színhangulatokat,

színellentéteket.
 Gyakorolják a megismert ábrázolási kifejezőeszközöket.
 Ismerje és használja a tér és sík alapelemeinek rendszerét.
 Tudjon bánni tollal és krétával.
 Ismerje és használja a 12 fokú színskálát.
 Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes ezzel

kapcsolatos mű elkészítésére.

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.
 a látvány értelmezésének fejlesztése
 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.

A síkból a térbe:

 Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása.



350

 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, műalkotás-elemző órák segítségével

 Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római

Tér és idő feldolgozása:

 Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal
 Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása

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, 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 feldolgozása

 Teremtésmítoszok, eposzok, mitológiák

Minimumkövetelmény

A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét.
Tudjon bánni a grafikai eszközök közül a tollal, krétával.
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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.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Alapfok 4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Tananyag

Témakör: A 4. évolyamon folytatjuk az élő- és az élettelen természet
kapcsolatának összekapcsolását. Tematikusan az ember természetben elfoglalt
helyét képi, plasztikai tanulmányokon keresztül vizsgálhatják, elemzik.
Megfigyelhetik az évszakok változó forma- és színvilágát. A természet
színeit, a tél tisztaságát, visszafogottságát, néha szomorúságot sugalló
hangulatát, az ébredő tavasz frissességét sokféle kifejezési technikával
adhatják vissza, idézhetik fel. A képzelőerő, az alkotókedv segítségével a táj
évszak szerint változó hangulatát színes képek összemontírozásával
jelezhetik. Megfigyelhetik az érintetlen természetet. Hegyeket, dombokat,
völgyeket, síkságokat jeleníthetnek meg, megismerhetik a felszíni vizeket – a
patakokat, folyókat, tavakat, tengereket. Képen, grafikán, óriásképen
rögzíthetik a megszerzett ismereteket. Az elsajátítandó ismeretek körét úgy
állítottuk össze, hogy a tanuló megérezze a természet és ember harmonikus
együttélésének, a természet védelmének fontosságát.
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Feladatok:

 Gyűjtsenek tapasztalatokat az élő és élettelen természet formáiról.
 a formák tulajdonságairól, fény-, szín- és térviszonyairól,
 a térben való tájékozódásról és a téralakításról,
 a színek, formák átírásáról,
 a vizuális közlési nyelv újabb elemeiről,
 az élő és élettelen természethez fűződő hagyományokról.

Legyenek ismereteik:

 a formák különböző tulajdonságainak, funkcióinak, nézeteinek, színének
vizsgálatáról,

 a műalkotásokban megjelenő természet alkotta formákról.
 Alkalmazzák a hagyományos tárgykészítés szempontjait alkotó

munkájukban, sajátítsanak el újabb kézműves technikákat.
 Használják tudatosan a képi kifejezés eszközeit.
 A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómitástól a

komplementerekig.
 Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának

elkészítésére, a bennük rejlő dinamika felismerésére.
 Legyen képes illusztrációs munkák készítésére.
 Legyen képes a modell utáni mintázás, rajzolás, festés területén, a

látványra, megfigyelésre épülő jelenségek, a forma és szerkezet, szín, tér és
felülettanulmányok elvégzésére alkotói és befogadói oldalról.

Szín-világ

 Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig
 Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei
 Tiszta színekből és szürkéből 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
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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, Mahabharáta – Szávitri története, a csodaszarvas monda
stb.)

 Ikonszerűség és epikus előadásmód
 Zárt formájú kompozíciók

Minimumkövetelmény

A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a
komplementerekig.

Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának
elkészítésére, a bennük rejlő dinamika felismerésére.

Legyen képes illusztrációs munkák készítésére.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni
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RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Alapfok 5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Tananyag
Témakör: Az ötödik évfolyamos tantervi program a természet, a mesterséges
tér és az ember kölcsönhatásával, az építészet szerepével, anyagaival, az
építkezéshez fűződő hagyományokat öleli fel. Az épületek fajtáival, a
középületek funkciójával, a szakrális építmények jellemzőivel, a lakás, az
otthon iránti elvárás tényezőivel, a népi építészet hagyományaival
foglalkozik. A tanulók megfigyelhetik az épületek formáit, tömegét, tagolását,
díszítését; a várfalak, kapuk, kerítések funkcióit; a formán megjelenő
díszítmények szerepét. De mindenkor az emberi alak, a figura és egyéb
élőlények megjelenítésére törekszünk a terekben. Megismerhetik azokat a
legegyszerűbb sík- és térformákat, amelyekből az építmények, tárgyak
modellezhetők. Megtanulhatják a testek származtatását és azt, hogy a
különböző formák összeépítésével, csonkolásával hogyan lehet új formákat
képezni.
Elsajátíthatják a magyarázórajz készítésének lehetőségeit, a felépítést,
tagolást, szerkezetet értelmező rajzok készítésének lépéseit. Készíthetnek
tájba illő maketteket, modellezhetnek parkokat, játszótereket, a fenti terekbe
szobrokat, szökőkutakat is tervezhetnek, de létrehozhatnak jövő századi
építményeket is.
Megismerhetik a különböző történeti korok belső tereit, a parasztház
berendezéseit.
Tervezhetnek házakat, szobákat, készíthetnek lakásdíszeket, használati és
dísztárgyakat

Feladatok:

 Szerkesztések
 Test-modellek
 Drapériák-egyszerű csendéletek
 A reneszánsz, -barokk,- klasszicizmus, és a romantika

Vizuális jelek:

 pont és vonal szerepe a faktúrában.
 Drapériák karakteres ábrázolása, jellemző forma, formakontraszt, pozitív-

negatív formarészletek.
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 Csendélet ábrázolás
 A síkforma helye a térben, a fény- árnyék formaalakító szerepe.
 Formakapcsolatok, életfolyamatok megfigyelése korában keletkezett
 Parafrázisok készítése a művészettörténeti tanulmányokban megismert

alkotások felhasználásával.
 Portréábrázolás fényképről, modell után.
 Csendélet ábrázolás klasszikus kompozíciós elvek szerint.
 Összehasonlító elemzés. Tengelyes, sugaras szerkezet a kompozícióban.
 Kirándulások a természetbe, tájkép-ábrázolási szándékkal.
 Színproblémák megértése, tanulása.
 Színek derítése, tompítása. A lokálszín, színharmónia fogalma,

értelmezése.
 Megvilágítási feladatok:

Teli fény:

 Szemből világítás.
 Ellen- és súrolófény.
 Megvilágítás fehérfénnyel és a reflektorokon (jelen esetben 3 db) kitakarás

alapszínekkel. Valőrök keresése.

Térábrázolási formák:

 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
 Teli fény, 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)
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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.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Alapfok 6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Tananyag
Témakör: Az általunk készített tanítási program a hatodik évfolyamban
folytatja, és részben befejezi az ember és az őt körülvevő természet, a
közvetlen környezet, a lakóhely vizuális megismerését helyezi a
vizsgálódását. A tanulók megfigyelik, és vizuális eszközökkel feldolgozzák a
szülőföld tájait, éghajlatát és állatvilágát. Feltárják a lakóhely történetét,
hagyományait. Foglalkoznak a természetvédelem és műemlékvédelem
fontosságával. Elemzik a település szerkezetét, a földrajzi, gazdasági
körülmények által meghatározott közlekedés, kereskedelem, idegenforgalom,
turizmus jelentőségét. Segítünk megértetni az emberi közösségek, a család
szerepét, a közösségi és családi ünnepek jelentőségét, az egészséges életmód,
a szolgáltatások, a kultúra és a tanulás fontosságát. A tanulók rajzos
feldolgozásokkal mutathatják be a környék növény- és állatvilágát, a
kézművesség, az építészet és az öltözködés hagyományait. Elemezhetik a
környék formáit, tárgyait, magyarázó rajzokkal, folyamatábrákkal
szemléltethetik a környezet változásait. Tájékoztató táblákat, információs
jeleket, útvonalrajzokat, térképeket, plakátokat készíthetnek. Kertet, parkot,
épületeket, bútorokat, berendezéseket, tárgyakat, öltözeteket, jelmezeket
tervezhetnek. Tájképeket, csendéleteket, életképeket festhetnek.
Illusztrálhatnak; karikatúrákat rajzolhatnak; képsorokat, könyvborítókat
tervezhetnek; diákújságot szerkeszthetnek.
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Feladatok:

 Ismertesse meg a tanulót a tananyagban szereplő képzőművészeti
technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatával,

 Fejlessze a tanuló rajzi-, képi és plasztikus nyelvét, a kreativitását,
véleményformáló igényét és képességét, művészetek iránti érdeklődését.

 Ösztönözzön síkban és térben alkotások önálló létrehozatalára, múzeumok,
kiállítások látogatására, társművészetek befogadására.

 Készítsen fel a művészeti alapvizsgára.
 Természeti formák a külső nagy térben, nézőpont, szemmagasság és a

látvány viszonya. A formák rendje, közel-távol, takarás. Részformák és
kapcsolódásaik.

 Két-három tagoltabb természeti forma térbelisége, vázolás, a rajz építése,
fejlesztése.

 Összetett üreges természeti formák belső szerkezete
 Plasztikus felületjátékok, hajlított és hajtogatott papírlapokkal.
 Geometrikusformák térbeli mozgása.
 A fény-árnyék formakifejező szerepe, a forma minőségének értelmezése.
 A művészeti anatómia feladat szerinti ismerete.
 A fabábu statikus és dinamikus beállításnak rajzai.

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)

A portré

 Portré készítése élő modellről
 Szerkezeti és arányrend
 A fej mozgásban
 Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi igénnyel)

Az emberi alak

 Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és
feldolgozása

 Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok (kéz és láb)
 Rajzi, plasztikai munkák
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Játék a műalkotással (összevetések)

 Impresszionizmus, századelő, törzsi kultúrák, fauve, a XX. századi
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.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni
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VII. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, CÉLOK, FELADATOK,
KÖVETELMÉNYEK A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMAIN

A továbbképző célja:
 A korábbi években megszerzett tudás – 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 körű alkalmazása, gyakorlása lehetőséget adhat a
tanulóknak a teljesebb önkifejezésre és a szakirányú továbbtanulásra.

7.1. 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
elvonatkoztatása, 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 meg-
ismertetése, alkalmazása,

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

A tanuló 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, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok

jelrendszerének alapjait,
 a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit,
 az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit,
 a művészettörténet nagy korszakait,
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Legyen képes:

 a tanár által 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 művészettörténeti korok eredményeit saját alkotómunkája során

felhasználni.

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Továbbképző 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, 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, színespapír-kollázs és

grafikai lapok (linó-, papírmetszet) formájában

Feladatok a térre – térben:
 A külső és belső tér ábrázolása egyszerű térbeli elemek segítségével
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 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
 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

Javasolt szemléltetés:

Caravaggio, Barcsay, Manzu, Christo, Giacometti

A portré:
 Egyszerű szerkezeti rajzok, a formák felismerése az árnyék váltakozásakor

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 gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző

nézetekből
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Javasolt szemléltetés:
reneszánsz portrék, Cézanne 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 felhasználások a művészi
ábrázolásban

 Gyakorlatok a kétpontos perspektívával, a kavallieri axonometria és a
Monge szerkesztéssel

 Vonal a térben – fém, spárga 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,
A0 rajzlap), illetve kisméretű kartonra (A4 méret)

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.
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei:

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Továbbképző 8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

A 8. évfolyam feladatai és komponálás, az önálló munkaszervezés, beállítás-
elkészítés és a feladatok korrektúra mellett való többértelmezésű feldolgozása
körül rendeződnek.
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 célkitűzési 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 alakíthatók.

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
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Javasolt szemléltetés:
Izsó M., Muybridge, D. Hockney, Rodin, Holbein, Dürer

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
 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:

 Vázlatok és festmények készítése a természetben
 A plain-air-ben való munka megismerése
 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

művész-telep műveiből
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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-árnyák, folt,
elrendezés, stb.) tudatos alkalmazása az alkotó munkában.
A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben.
A vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerete, elemző képesség.
Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete.
A képi konvenciók ismerete.
A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban
való jártasság.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Továbbképző 9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

A 9. évfolyam tananyaga átmenetet képez a 8. és 10. évfolyam elemző és
alkotó újra-értelmező 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.
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A vizuális kommunikáció alaposabb megismerése, illetve a mozgókép
bekapcsolása a tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem
kialakítását segítheti elő.

Átírás és alkalmazás:

 Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal (tus,
fotográfia, 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

színész-álarcok, fotográfiák, 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, monotómia, egyszerű 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
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Javasolt szemléltetés:
Moore, B. Hepworth, Borsos M., Serre T. Cragg

A filmvilág:

Filmtervek készítése adott témára:
 a kompozíció gyakorlása
 a kivágás
 montázs megismerése
 önfilm készítése videokamerával, vagy S-8 kamerával

Javasolt szemléltetés:
BBS filmek a 60-as 8-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 tárgykultúrával
 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 jártasság szinten történő alkalmazása.
Az ábrázoló geometria és alkalmazásának ismerete.
A vizuális kommunikáció jel- és jelzésrendszerének alkalmazása.
Az önálló alkotómunkára való törekvés kialakítása és gyakorlása.
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei:
 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

Továbbképző 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)

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)
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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 kifejező módokban

 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.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása legalább minimum szinten
 Az előírt óraszám teljesítése
 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely

alól mentességet csak a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehet adni



371

VIII. A MŰHELYMUNKA PROGRAMJA, CÉLJA, FELADATAI

8.1. 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.

8.2. 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
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IX. A MŰHELYEKLŐKÉSZÍTŐ TANTÁRGY TANANYAGA

MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ

Alapfok 1-2. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Festésgyakorlatok, színkeverések. Megfigyelt természetben tapasztalt színvilág
adaptációja. Elsődleges és másodlagos színek. Biztos színkeverési készség
kifejlesztése, nagy időintervallumban végzett gyakorláson keresztül. Színtani
ismeretek elmélyítése múzeumlátogatások alkalmával, tárlatértékelések során.
A természet színeinek megfigyelése. Zenei motivációs háttérben variációk a
négy évszak színeire. Szabadtéri séták alkalmával színvázlatok készítése, a
látvány jellemző foltrendszerének megfigyelése.
Játékos kalandozás a színek világában. Adott témákban festésgyakorlat
keretében ismerkedés az eszközökkel (ecsetek ill. egyéb festék felhordására
alkalmas eszközökkel), felületekkel (különböző papírokkal). Spontaneitás a
festészetben: csoportos és egyéni impulzív festési gyakorlatok. Projektfeladat:
egy saját élmény megfestése nagy méretben, vázlatkészítéssel.

Tematikus feladatok:

Festések kis és nagy méretben

 Kisméretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kisméretű papírokon
 Óriásképek, óriás tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése

nagyméretű papírokon.
 Játék festett papírokkal
 Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok

(szemléltetés pl.: Matisse kollázsok) felhasználásával

A színes világ

 Festésgyakorlatok, színkeverések főszínek, mellékszínek
 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
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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)
 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 változatos a színdinamika, a színkontraszt

alapelemeire
 Csoportos és egyéni feladatok temperával

Az ünnepek

 A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése (vízfestés)
 Felület, forma, színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall akvarell…)

Kis színtér

 Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek…)
 Csoportmunka a színek térépítő szerepére
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X. A MŰHELYGYAKORLAT TANTÁRGY TANANYAGA

MŰHELYGYAKORLAT

Alapfok 3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Vázolások a szabadban. Gyors, könnyed festéstechnika elsajátítása. Az akvarell
és a tus biztos használata. Internetes adatgyűjtés a festészet történetéből,
technikai elemzések. Az adatgyűjtés reprezentálja a festészet
festészettechnikai változásait, a használt anyagokban, eszközökben. Kitalált
mesék rajzos történeteinek festése. A rajz és a festés egymás mellettiségének
értékelése. Ismerkedés a feketével, mint színnel: Szürke tónusoktól a
feketéig, játék az árnyalatokkal.

Tematikus feladatok:

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, Hartunkg…)

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
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Vázlatok a szabadban

 Akvarell és tusrajzok – színezett tusrajzok – a szabad térről
 A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása (szemléltetés: Szőnyi,

Ferenczy)

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, színárnyalatokkal
dolgozni. Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az
akvarell technikai sajátosságait. Legyen képes képzőművészeti alkotások
színproblémáit felismerni, azokról saját szavaival beszélni.

MŰHELYGYAKORLAT

Alapfok 4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Festéstechnikai gyakorlatok különös tekintettel a reneszánsz festészeti
eljárásaira, természetes pigmentekkel színeket keverünk (hamu, korom,
sárgaagyag, bodzavirág, bodzatermés stb.) Festészeti technika: pasztell
technika. Ismerkedés az eljárással. A szárazfestés lehetősége, a festett pasztell
minősége. Portré készítése a csoporttársról. Önarckép készítése tükörből,
természetes fényben. Játék a „világossággal”, árnyékolt szobában különböző
fényforrásokkal fény-árnyék viszonylatok létrehozása. A falfestészet: a
reneszánszban és napjainkban. Freskó tervezése, színvázolással. Grefiti
tervezés, színvázolással. Illusztrációs feladat a „János Vitéz” vagy más
irodalmi mű, történet, tíz kisméretű illusztráció készítése. Játszunk el a
gondolattal: Kifesthetem kedvem szerint a szobámat. Előkészületben
színvázlatok készítése.
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Tematikus feladatok:

A sötéttől a fényig
 Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel kifejezhető
 Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok

mesterséges fényben (szemléltetés: Szikora T, Károlyi Zs. …)

Ez én vagyok

 A festett pasztell (szemléltetés: Rippl – Rónai, Nagy I. …) jellemzői
 Portré vagy önarckép készítése
 A pasztell technika megismerése
 A színek keverése

Egy kedves hely /szín szoba/

 Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése,
megépítése, berendezése – csoportmunkával

Illusztráció

 Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz (pl.: Toldi,
János Vitéz)

 Az illusztráció technikája – rajzsorozat, ecset, toll, gouache (szemléltetés:
Reich K, Chagall, Dali …)

 A rajz, ecset, toll, gouache technikájának elsajátítása

A festészet története II.
 A reneszánsztól a romantikáig
 A festészeti eljárások, technikák megismerése
 A falfestészet
 Az illuzionizmus

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.
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MŰHELYGYAKORLAT

Alapfok 5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Ismerkedés más anyagokkal. Az anyag lehetőségeinek gyakorlása, kísérletek.
Textiltervek készítése. Az „én” egyéni lakásdísz, szőnyeg, tapéta stb.
tervezése.
Látogatás (virtuális) a Nemzeti Galériában, kiemelt feladat Szinyei-Merse
„majális” c. képének megfigyelése ill. vázlatainak tanulmányozása. A fenti
témában beállítások készítése és erről digitális fényképezéssel dokumentáció
készítése. Zenei motivációs háttérrel sorozatok készítése, színkontrasztok,
hideg-meleg komplementerek alkalmazásával.
Ismerkedés festészeti módszerekkel: A realizmustól a
posztimpresszionizmusig.
Kalandozás az impresszionisták szakmódszertanában. Az „üde, élénk” festés
gyakorlása. Kihasználva a műhelygyakorlatok lehetőségét, korrektúra mellett
minél több egyéni hangzású kompozíció létrehozását kell motiválni.

Tematikus feladatok:

Két arckép

 Zenére (pl.: Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz), színes alapra festékkel,
színes papírral, pasztellal színek alkotások készítése nagy méretben

 Improvizációk és tervezett művek (szemléltetés: Klee, Soutine …)

Kontrasztok

 Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott
képek készítése – színkontrasztok, hideg-meleg komplementerek
alkalmazásával (szemléltetés: Itten, Klee, Mondrian …)

A festészet története

 A realizmustól a posztimpresszionizmusig
 Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról
 A műteremfestészet és a plain-air
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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.

MŰHELYGYAKORLAT

Alapfok 6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Alapozó szakaszunk utolsó évében összegezzük a tananyagban szereplő
festészeti eljárásokat, szín és fény alapvető összefüggéseit, a színtan
tananyaghoz kapcsolódó kérdéseit, a legkorszerűbb festészeti eljárásokat.
Fejlesszük a térlátását, technikai tudását, kitartását, kommunikációs
képességeit, akaraterejét, alkotókedvét. Ösztönözzük az önálló alkotás
létrehozását, múzeum és kiállítás látogatását. Felkészülünk a művészeti
alapvizsgára. Képessé tesszük az önálló tervezési munkára a tanulót. Ismerje
a festészeti fázisok módszertanát és a klasszikus falfestészeti eljárásokat.
Használja tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit. Tudja értékelni
saját és társai alkotásait. Legyen képes értelmezni a tanult festészet
történetből megismert alkotásokat. Elméleti ismerkedés a freskó és a sgraffito
technikával.
Gipsz alapon secco készítése. Mozaikrakás gipszöntéssel.
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Tematikus feladatok:

A secco és a mozaik

 A dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése
 Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alapú secco készítés
 Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával (szemléltetés: bizánci

mozaikok, reneszánsz és manierista freskók, seccok …)

A festészet története IV.

 A XX. század a századelőtől Matisse haláláig
 A megújuló festészet, a Bauhaus, a festészet új útjai

A „mestermű”

 Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény készítésével
 A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat (portfoliót) kell mellékelni, a

téma és a technika szabadon választott
 Mestermű elkészítésével bizonyítani a tanult ismeretek tudatos

alkalmazásának képességét.

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, sgraffito technikai alapelemeit.
Használja tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit (keverések,
színdinamika, kontraszthatások).
Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. század 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 tárai alkotásainak erényeit és
hibáit.
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XI. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOK ELVÉGZÉSE UTÁN

A tanuló az alapfok végén ismerje:

 a hagyományos festészeti technikákat,
 a technikák alkalmazásának módozatait,
 a festészet történetének nagy korszakait,
 a festészeti technikák határeseteit (pl.: montázs, kollázs, manipulált fotó,

festett síkplasztikák),
 a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és –visszaadó szerepét,

Legyen képes:

 a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni,
 figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni,
 vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni,
 síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni,
 a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs,

fotómanipuláció, computergrafika) alkotni,
 véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről.

MŰHELYGYAKORLAT TANTÁRGY TANANYAGA
A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMAIN

MŰHELYGYAKORLAT

Továbbképző 7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Ebben az évfolyamban tanulóval a tananyagban szereplő festészeti eljárásokat,
szín és fény alapvető összefüggéseit, a színtan tananyaghoz kapcsolódó
kérdéseit, a legkorszerűbb festészeti eljárásokat ismertetjük. Fejlesszük a
hallgató térlátását, technikai tudását, kitartását, kommunikációs képességeit,
akaraterejét, alkotókedvét látogatásra. Biztonsággal használja a tanuló a szinoid
rendszerét.
Foglalkozzon a színek érzelmeket alakító hatásaival. Ismerje a tanulmányszerű
portré és csendélet, valamint tájfestés néhány festészeti problémáját. Tanítjuk a
beállítások a műteremben. Készítünk csendéletet és portrét, mint kompozíciós
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gyakorlat közben. Megvilágítási problémák értékelése. Színek derítése.
Színtanok összehasonlítása, színek tudományos értékelése, fizikai jellemzésük.
Projektfeladat, plakátkészítés tetszőleges témában. Teljes portfolió kidolgozása.

Tematikus feladatok:

A beállítás I.

 Csendélet illetve 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,

Cézanne, 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 plakátos, gigantposzterek…)

A színtan

 A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb
 Szinoid készítés

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.
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MŰHELYGYAKORLAT

Továbbképző 8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Megismerkedünk a modern festészet határterületeit (kollázs, montázs,
manipulált fotó). Legyen képes a tériség érzékeltetésére festészeti eljárással.
Használja biztonsággal az olajfestés technikáját, ismerje alapjait. Ismerje a
fotó és a számítógép színalkotó és visszaadó szerepét. Nagy időkeretben
ismerkedés az olajfestés technikájának alapjaival. Biztonsággal ismerje az
olajfestésben használt anyagokat (ecseteket, oldószereket, kötéslassító
eljárásokat, kereteket-vakkereteket, alapozási eljárásokat). Tájfestési
gyakorlatok a szabadban akvarellel és temperával.
Szemléltetés, Paál László festészete. Műtermi környezetben, interieurben
elhelyezett figura megfestése. A személyes szín-tér. Lakótér tervezése, színes
vázlatok készítésével, esetleg számítógépes grafika segítségével.

Tematikus feladatok:

A figura

 Interieurban 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
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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.

MŰHELYGYAKORLAT

Továbbképző 7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Megismerjük a XX. Század második felének különböző stílusirányzatait.
Képes legyen olajfestési technikával szabadon választott műveket alkotni.
Legyen képes színpadi díszlettervet készíteni. A díszletprojekt: szabadon
választott színmű színpadképének tervezése. Jelmezek tervezése.
Színpadkép makettszerű kivitelezése. Nagy időkeretben olajfestés:
Tetszőleges témára kisméretű olajfestmények készítése. Olaj illetve tempera
vázlatok készítésével. Ismerkedés a kortárs stílusokkal. Ismerkedés az újvad
festészettel. Önálló témaválasztások után, gyakorlások során törekedni kell az
önálló kifejezés képességének erősítésére
.
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Tematikus feladatok:

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 tempera-
vázlatokkal

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.

MŰHELYGYAKORLAT

Továbbképző 7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Befejezzük az évek során megszerzett tudás rendszerezését. A tanuló
vizuális megismerésben megszerzett alapos tudást .A tevékenység
folytatásában, biztos szakmódszertani tudása elmélyítése a cél. Az alkotó
folyamatban képességeit a megfelelő analitikus módszerekkel koncentrálja a
mű létrehozására. Befogadóként legyen képes értő módon értelmezni saját és
csoporttársai munkáit. Mestermunkájában reprezentálja a festészeti
szaktudást, alkotási módszerét. Videó használatával portréfilm készítése. A
videofilm rajzos forgatókönyvének elkészítése. Mestermunka projektfeladat,
részletes portfolió elkészítésével.
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Tematikus feladatok:

Az emlékmás

 Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretűszínes
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, 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.
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XII. KÖVETELMÉNYEK A TOVÁBBKÉPZŐ ELVÉGZÉSE UTÁN

A tanuló ismerje:

 fogalmát, műfaját, szerepét, jelentőségét, alkalmazási lehetőségeit,
 a legjelentősebb alkotásait, alkotóit, műhelyeit,
 a fejlődés szakaszait, technikai vonulatait,
 az anyagalakítás eszközeit, eljárásait, technikai műveleteit,
 a felhasználás, feldolgozás, bemutatás lehetőségeit,
 a formázás, díszítés módjait,
 az anyag, forma, funkció összefüggéseit,
 a festészet technikai eljárásait,
 a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban,
 a kompozíció törvényeit,
 a kompozíció törvényeit,
 a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat

(videó-festészet, computerfestészet),
 a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet
 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 nyomon követésére és
dokumentum-tálalására (portfolió készítése),

 a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására,
 önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően,
 véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására.
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XIII. 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 elsajátításán túl az élményfestést is meg kívánja
őrizni. Az alapfokú művészetoktatás ezt az ismeretanyagok 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.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai
Programjának jelen második kötete érvényes 2006. 08.23-tól legkésőbb2027.
június 15-ig, vagy a jelenleg működő évfolyamok kifutásáig.
Vonatkozik minden tanulóra, akik a képzésben jelenleg részt vesznek, illetve
olyan a képzésbe 2011/ 12-es tanévtől bekapcsolódó tanulókra, akik jelen
Helyi Tanterv alapján működő osztályba nyertek felvételt.

Mivel jelen Helyi Tantervben módosítás nem történt, a Helyi Tanterv
2006.08.23-án kelt záradékai biztosítják a legitimitást.
Hitelesített másolatban az eredeti záradékot mellékeljük.

Nyíregyháza, 2011-05-10

…………………………………….
igazgató

A záró rendelkezést 2011. 05.10.-én a fenntartó jóváhagyta.

…………………………………….
fenntartó


