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Ajánlás 
 

A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 

rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48§, valamint az intézmény Nevelési 

Programja. 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményünk néptánc tanszakának helyi tanterve a 27/1998. 

(VI.10.) MKM rendelet alapján közreadott Alapfokú Művészetoktatás Követelményei és 

Tantervi programja alapján készült. 

(ROMI SULI Könyvkiadó, Gödöllő, 1998.) 

 

A helyi tanterv tartalmazza: 

- néptánc tanszak céljait, feladatait, 

- az egyes tanszakok évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat, azok óraszámait (óraterv), 

- az előírt tananyagot és követelményeket, a tehetséggondozás feladatait, 

- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

- az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének és minősítésének 

követelményeit (beszámoló, vizsga), 

- a helyi tanterv végrehajtásához szükséges könyveket, tanulmányi segédleteket, a 

nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. 

 

A kidolgozást végezte: 

 

 Bathó Rita  néptáncpedagógus  

Stonawskiné Busi Ildikó  néptáncpedagógus  

Juhászné Antal Gabriella ének-zene-népzene 

szakos pedagógus 

 

Király Eszter igazgatóhelyettes, 

művészeti iskola vezető 

 

Kovács Józsefné néptáncoktató  

Nagy Viktor néptáncpedagógus, 

tánctörténész 

 

 

Hoffer Károly            néptáncpedagógus   ___________________________ 

 

Kecskés Ferencné           néptáncpedagógus   ___________________________ 

 

Szolnok, 2010. június 15. 
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A néptánc tanszak céljai, feladatai 
 

 

 

Alapfokú művészetoktatási intézményünk célja, hogy: 

 

- fejlessze a gyermekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi – lelki állóképességét, 

kapcsolatteremtő képességét; 

- neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, táncművészetet értő közönséget 

és táncot szerető fiatalokat; 

- készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra 

- a tanulók szeressék meg a nép játékot a néptáncot, annak mindhárom dialektusra 

kiterjedő rétegeit és típusait, táncrendjét, 

- tanulják meg a játék és táncanyag variációs lehetőségeit, tudják azt alkalmazni, 

improvizálni, illetve színpadon is bemutatni; 

- ismerjék meg a magyar néptánchoz kapcsolódó szerteágazó ismeretanyagot; a nép 

műveltségének sajátos helyzetét és helyét a magyar és egyetemes kultúrában 

- irányítsa a tehetséges tanulókat a pályára, valamint az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra; 

- alakítsa ki a tanulókban a rendszeres munka igényét, a megfelelő munkafegyelmet, a 

munka folyamatos önkontrollját, a művészi előadásmód kivitelezését; az esztétikai 

érzéket, más művészetek befogadásának igényét 

- váljék a tanulók általános szemléletmódjává a népi kultúra, a népélet jelenségeinek, 

értékeinek megbecsülése, a múlt és jelen értékeinek befogadása 

- fejlessze a tanulók mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

zenéhez való alkalmazkodását, mozgásmemóriáját, improvizációs készségét, ízlését és 

kritikai érzékét, képzelőerejét. 

- a tanuló ismerje meg a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, az egyes jeles napok 

időpontját, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, a hagyományos paraszti élet 

sajátosságait. 

- ismerjék meg a különböző tájegységek jellegzetes népdalait, stílusait, ezáltal 

gyarapodjon népi ének ismeretük, és fejlődjön hangjuk. 

- segítse a tanulók felkészülését a törvényileg előírt Művészeti Alap- és Záróvizsgára 

 

A néptánc és a hozzá kapcsolódó műveltséganyag és annak tanítása legyen jó alkalom arra, 

hogy: 

- a tanulók átéljék a közös munka és alkotás örömét, s nyitottá váljanak folklór iránt; 

- megtanulják egymás munkájának megbecsülését, s empátiával tudjanak közeledni 

egymáshoz; 

- ösztönözzön a néprajzi és általában a kultúrtörténeti ismeretek gyarapítására, a 

rendszeres színházlátogatásra, múzeumlátogatásra, az állandó önfejlesztésre, a 

televízió és rádió táncos eseményeinek figyelemmel kísérésére, a népművészeti 

rendezvények aktív látogatására, az állandó önfejlesztésre, a szakirodalom 

használatára 

- irányítsa a tanulókat: a szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, 

valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

A fenti célokhoz a Nevelési Terv 6. alapelvénél felsorolt feladatokat rendeltük 
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A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

 

Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

0. 

Népi játék, 

néptánc 
2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Folklórismeret     1 1       

Tánctörténet       1 1 1 1   

Kinetográfia           1 1 

Népi ének   1 1         

Szabadon 

választható 
        1 1 1 1 

Összesen: 2 2 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 

 

 

A tanszak tantárgyai: 

 

Főtárgy:  

Népi, játék, néptánc 

 

Kötelező tantárgyak: 

- Folklórismeret 

- Tánctörténet 

 

Kötelezően választható tantárgyak: 

- Népi ének 

- Folklórismeret 

- Tánctörténet 

- Kinetográfia 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  NÉPTÁNC TANSZAK 

 5 

 

    A tanulók értékelése 
 

Alapelvek: 

1. Az értékelés személyre szóló legyen. 

2. Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen. 

3. Folyamatos legyen. 

4. Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges 

a javítás). 

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az 

irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő” értékelésnek, 

ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának 

megmutatásában. 

Az értékelés célja: 

Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak a 

következők: 

* a személyiségfejlődés elősegítése, 

* ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés, 

* lemaradás feltárása és orvoslása, 

* tehetség felismerése és fejlesztése, 

* a pedagógiai tevékenység fejlesztése. 

 

Az értékelés módjai: 

 

Formatív: 

 

– Szóbeli értékelés  

A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati munka 

során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, szóbeli 

értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás, illetve a 

hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, fejleszti 

önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók 

bevonásával történő szóbeli értékelésnek is. 

 

Szummatív: 

 

Előképzőben: 

 

Félévi beszámoló: 

- a tanult játékok bemutatása, 

- népdalok, játékdalok éneklése a követelményeknek megfelelően. 

 

Év végi beszámoló: 

- a követelményekben megfogalmazottak számonkérése tanórán, 

- a tanult játékfűzés közös (kiscsoportos, illetve osztályszintű) bemutatása 
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Alapfokon és a továbbképzőben: 

 

Félévi beszámoló: 

Gyakorlat: 

- a tanult játék- és táncanyag bemutatása az adott évfolyam követelményei szerint 

 

Elmélet: (Folklórismeret 3-6.évf., Tánctörténet 7-8.évf., Kinetográfia 9-10.évf. ) 

- a háttérismeret számonkérése írásban az utolsó tanórákon 

 

Év végi beszámoló: 

Gyakorlat: 

- a követelményben megfogalmazott gyakorlati anyag számonkérése az utolsó 

tanórákon 

- a tanult koreográfiák színpadi bemutatása. 

 

Elmélet: (Folklórismeret 3-6.évf., Tánctörténet 7-8.évf., Kinetográfia 9-10.évf. ) 

- a háttérismeret számonkérése írásban az utolsó tanórákon. 
 

Ellenőrzés és értékelés  
 
 

Az értékelés szóban és írásban történik. 

 

Az előképzőben szöveggel: 

 

- dicsérettel megfelelt az a tanuló, aki a tanult anyagot tanári segítség nélkül, 

ritmushelyesen, súlyos hibák nélkül képes előadni 

- jól megfelelt az a tanuló, aki a tanult játékokat, táncokat segítség nélkül egy- két 

kisebb hibával képes előadni 

- megfelelt az a tanuló, aki a tanult anyagot tanári segítséggel, több apró hibával képes 

előadni 

- felzárkóztatásra szorul az a gyermek, aki a tanult játékokat és táncokat csak tanári 

segítséggel, több hibával, illetve ritmustévesztéssel képes előadni 

 

Az alapfokon, illetve a továbbképzőben számokkal kifejezett öt fokozatú érdemjeggyel, 

illetve osztályzattal értékelünk. 

 

 

Ellenőrzés és értékelés az oktatás minden fokán: 

 

a.) Folyamatos 

Egész évben figyelemmel kísérjük a tanulók munkáját. 

E folyamatot formatív funkciójú értékeléssel zárjuk. 

 

b.) Időszakos 

Előre kijelölt és közölt feladatok alapján, amely: 

- kiterjed a gyakorlati anyagra, 

- valamint a tánchoz kapcsolódó néprajzi, népzenei háttérismertre. 
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Így az értékelésünk összegző lezáró funkciójú, mivel egy-egy nagyobb tanegység vagy 

időszak végén a tananyag elsajátításának mértékét állapítjuk meg. s ezáltal félévkor és év 

végén a minősítés jelleg domborodik ki. 

 

A tantárgyak tananyagtartalma 
 

 

Népi játék, néptánc a tanszak fő tárgya, s az előkészítő – alapfok – továbbképző minden 

évfolyamán megjelenő alaptantárgy, a gyermekjáték természetesen csökkenő tendenciájával a 

magasabb évfolyamokon. 

 

A tárgy belső tartalma: 

 

a.) Tánctechnika, előkészítő gimnasztika 

Az óra bevezető, a szervezetet előkészítő gyakorlatai, továbbá célgimnasztikai feladatokkal. 

b.) Ritmikai gyakorlatok 

Céljuk a tánchoz szükséges ritmikai alapelemek tudatosítása, az időbeli arányérzék, a tempó- 

és ütemérzék, továbbá a kar és láb koordináció fejlesztése, kondicionálása. 

c.) a népi játékok az előkészítő osztályokban, illetve az alapfok 1-2. évfolyamán játszanak 

fontos szerepet. A játékkincs megismerésén túl olyan képességeket fejlesztünk, 

amelyek a táncos technikai tudás elengedhetetlen feltételét jelentik térérzékelés, 

irányérzék, oldaliság, finommotorika, nagymozgások, stb.) 

d.) A néptánc oktatása az előkészítőben kezdődik el, s az alapfokon, illetve a továbbképző 

osztályokban teljesedik ki, figyelembe véve a típus és dialektus gazdaság elvét 

valamint a korosztályi adottságokat. 

e.) A daltanulást, illetve a népzenét a népi játék és néptánc tantárgyon belül oktatjuk, 

hiszen a tánckísérő dallamok szerves részei e tudásnak. 

 

A folklórismeret az alapfok 3-6. évfolyamán kötelező tantárgy, de az 1-2., illetve 

továbbképző osztályokban is lehetővé tesszük a választását. Az alsóbb osztályokban 

hangsúlyozottan a cselekvő, a manuális munkával is egybekötött folklórismeretet tanítjuk. A 

gyerekek adottságoknak megfelelő kézműves mesterségek alapjainak elsajátítása és művelése 

mellett ismerkednek meg a megtervezett folklór ismeretanyaggal. Az felsőbb osztályokban 

válik fokozottan elméletivé a tárgy tananyagtartalma. 

 

Tánctörténet keretén belül az egyetemes és a magyar tánctörténet rétegeiről, interetnikai 

kapcsolatairól a továbbképző osztályaiban tanulnak az iskolánk tanulói. 

 

A kinetográfia tantárgy a továbbképző 9-10. évfolyamán a választható tárgyak között 

szerepel, de minden továbbképzős tanulónak ajánlani tudjuk. Akik megtanulják a 

kinetográfiát, azok az írásos anyagot sokkal pontosabban, gyorsabban tudják elsajátítani, mint 

a szöveggel leírt folyamatokat. Emellett nagyon sok autentikus néptáncközlés csak 

kinetogramban történt, tehát szövegesen nem hozzáférhető. 

 

A népi ének kötelezően válaszható tantárgy az alapfok 1-2. évfolyamain. A tanult táncokhoz, 

koerográfiákhoz kapcsolódó énekeket tanulnak a gyerekek, kiegészítve artikulációs és 

könnyebb díszítései gyakorlatokkal. 

 

Szabadon választható tantárgy: a tanszak bármely tantárgyból válaszható. Célja, hogy a 

tehetséges tanulóknak módot adjon a további fejlődésre. 
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Népi játék, néptánc 
 

 

A tantárgy általános célja 

 

A gyermek korosztályi adottságaira, motoros képességeire alapozva készítse elő a szervezetet, 

a táncos izomzatot, a folyamatos tánctanulásra. Fejlessze a ritmikai képességeket, a 

játékokhoz s a táncokhoz kapcsolódó dal és zenei anyagot, a téri tájékoztató képességet. 

Ismerjék meg a nép játékok legszebb változatait, a táncanyag korosztálynak megfelelő 

legszebb típusait, típusrendjét, s azok táncdialektusokban való elhelyezkedését, stílusbeli 

különbözőségeit. 

Szoktasson rá az együttes munkára, a társak munkájának megbecsülésére, váljék élménnyé a 

játékban és a táncban való részvétel. 

 

Feladat: 

 

Az önszervező játékkészség kialakítása, a szabálytudat fejlesztése. 

Az egységes, stílusos egyéni és közös táncolási készség kialakítása. 

A táncok hangulatának megfelelő osztálytermi és színpadi előadókészség kialakítása. 
 

 

 

Előkészítő évfolyam 1. 
 

Óraszám: 70 óra 

 

Tananyag: 

 

Játékos gimnasztika: 

Térismeret, elhelyezkedés a térben, egyszerűbb alakzatok (sor, oszlop, kör, félkör) kialakítása, 

felbontása. 

Utánzó játékos gimnasztika. Szökdelés, galopp. 

 

Ritmika: 

Járás fél és negyed és nyolcad értékekben, ritmusvisszahang, tempógyakorlatok (accelerandó, 

ritardando), erőfokok játékos gyakorlása. 

 

Népi játékok 

A játékanyag kiválasztásánál elsősorban a helyi néphagyomány elsődlegességének elve 

érvényesül. A játékanyagot elsősorban a Szolnok megyei gyűjtött anyagból, Dél-Dunántúli és 

Galga-menti anyagból válogatjuk. 

1.) Kiolvasók 

Inc, pinc 

2.) Egyszerű körjátékok 

Mit játszunk… 

Csön-csön gyűrű, 

Ella, Bella… 

Fát viszünk, fát viszünk 

3.) Szerepjátszók 

4.) Fogócskák 
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5.) Vonuló, kapuzó játékok 

6.) Népi sportjátékok 

7.) Jeles napi játékok 

Lucázás 

 

Néptánc alaplépések 

Egylépés, kétlépés, tovahaladó csárdás, terpesz bokázó, cifra. Szóló és páros formák, vezetés, 

térimprovizáció az adott lépésekkel. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

Gyakorlóruha, gyakorlócipő 

Hangzóanyag készlet 

Videofelvételek eredeti játék és táncanyagokról 

Ritmusfák 

Magnetofon 

Televízió, video lejátszó 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Lázár Katalin: Népi játékok. Bp. Planétás 

A magyar nép és nemzetiségeinek táncai. Szerk: Felföldi László, Pesovár Ernő. Bp. Planétás 
 

 

Előkészítő évfolyam 2. 
 

Óraszám: 70 óra 
 

Tananyag: 

 

Tánctechnika: 

 

a.) Gimnasztika, speciális gyakorlatok 

járás lábujjon, sarkon, külső láb élen, futások különböző kartartással, lábemeléssel 

törzs-, kar-, láb- és fejgyakorlatok. 

helyes testtartás, pozíciók (I. II.) fogalma és váltásuk 

térdhajlítás (demi plié) 

féltalpra emelkedés (relevé) 

lábcsusszanás (battement tendu). 

 

b.) Ritmika, plasztika 

a konstans tér és frontirányok, alakzatok (kör, oszlop, sor, félprofil sor) a konstans 

térben. 

Hangjegyérték gyakorlatok (nyolcad, negyed, fél, … ritmus, szinkópa. 

Tempó gyakorlatok 

Visszhang, futótűz 

 

c.) Táncos nyelv 

alakzatok nevei: kör, oszlop, sor, félprofil sor 

irányok: elöl, hátul, jobb-bal 
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a tánctípusok, tánclépések elnevezései. Ugrós, kanásztánc, üveges, cifra, höcögő, 

lengtető, térdütő, csapás, stb. 

 

d.) Játék 

1.) Párválasztó, párcserélő, fogyó-gyarapodó és hidas játékok 

Széna alja 

Hol jársz, hol kelsz Erzsébet nagyasszony… 

Eresszetek, eresszetek… 

Itthon vagy –e hidas mester? 

2.) Sport játékok 

Nemzetes 

Guggósdi 

Kakasviadal 

Tüzes labdát hozok 

 

e.) Néptánc 

Sárközi, Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok (cifra, höcögő, lengető, térdütő, csapás 

változatok, dudálás aszimmetrikus motívumok. 

Az ugrós motívumok táncolása szólóban, párban, körben. 

Eszközös táncalapok. (botos, üveges) Tánc az eszközzel, a földre tett eszköz fölött, az 

ugrós motívumok használatával. 

Egyes-kettes csárdás rugózva, sarkas, lengető, höcögő, tükörcsárdás, páros lent 

hangsúlyos forgás 

Tér és egyszerű motívum improvizációs gyakorlatok 

 

f.) Daltanulás: a tanult táncok kísérő anyagának szöveges változatai: 

 

g.) Szokásanyag feldolgozás: 

Betlehemes játék, bölcsőcske a Mezőföldről 

 

h.) Koreográfia: 

Páros ugrós és eszközös koreográfia 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

- Tudják az alakzatokat kialakítani 

- Legyen biztos térismeretük, tanári kérésre közösen találják meg az adott térirányt 

- A tanulók név szerint ismerjék a játékokat és a motívumokat, tudjanak legalább három 

motívumot összekapcsolni és abból egyedül improvizálni. Tudják a táncot önállóan 

indítani, a kísérőzenébe pontosan beléptetni. 

- Közösen legyenek képesek a kísérődallamok szövegét elénekelni, önmaguk táncát és 

játékát énekkel kísérni. 

- Ismerjen legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot s azokat segítség nélkül, 

biztos szöveg és dallamtudással tudja visszaadni. 

- Legyenek a gyermekek képesek a tanult játékanyagot felnőtt vezetése nélkül, annak 

indítására eljátszani. 

- Tudják a tanult lépésanyagot tanári segítséggel egymáshoz kötni, zenében pontosan 

elhelyezni. Legyenek képesek egy-egy motívummal a térben változtatni, illetve a 

társaikat vezetni. 

- Ismerjék a játék és tánc szakkifejezéseket. 
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Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres, aktív részvétel az órákon. Fegyelmezett magatartás, toleráns viszony az 

osztálytársakhoz, a másik nem képviselőihez. 

- A játék és táncanyag minimum követelményeinek teljesítése 

- Egyéni és kiscsoportos bemutatás. Az értékelés érdemjeggyel, a szorgalom szöveggel 

történik. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

Magnetofon, video lejátszó 

Botok, üvegek 

Eredeti táncfelvételek, koreográfiák videofelvételei 

Hangzóanyagok (CD, magnószalag) 

Dalok kottáinak sokszorosított példányai 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Lázár Katalin: Népi játékok. Bp. Planétás 

Pesovár Ernő – Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola. Bp. 1995. MMI 

 

 

Alapfok 
 

1.évfolyam 
 

Óraszám: 105 óra 

 

Tananyag: 

 

a.) Tánctechnika 

- Általános és sokoldalúan fejlesztő játékos gimnasztika gyakorlatok 

- Koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok 

- Speciális gyakorlatok 

V. pozíció 

térdhajlítás (grand plié) 

lábkörzések a földön 

lábemelések (relevé lent), 

karpozíciók (I., II., III.) 

ugrások. Két lábon paralell ugrások (saute), ¼, ½ fordulattal jobbra-balra. 

 

b.) Ritmika: 

- kétszólam (ostinato) 

- ütemgyakorlatok, tempó gyakorlatok 2/4, 4/4 bi-, tri-, tetrapódia 

- egyenletes járás, hosszabb ritmusképletek visszatapsolása 

 

c.) Táncos nyelv 

- Pozíciók nevei 
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d.) Játék 

- Párválasztó, szerepjátszó és sportjátékok Sárközből, Somogyból, Rábaközből 

 

e.) Néptánc 

- A sárközi ugrós mozgásanyagának bővítése (keresztlengető, vágó) 

- ugrós motívumok 

- Az eszközös kanásztánc és üveges táncanyag bővítése. Kétbotos kanásztánc, tánc 

üveggel a fejen, keresztbe tett üvegek fölött, átdobás. 

- Rábaközből (kopogó, sarkas cifra, eö. cifra, légbokázó, terpeszcsapó, csapások 

változatai) Tér és motívum improvizációs gyakorlat a tanult mozgásanyagból. 

- Szanyi kisverbunk (haladó bokázó, bemérők) 

- Somogyi karikázó (ingó, aszimmetrikus lépő változatok, keresztező, lenthangsúlyos 

futó (zárt rida) 

 

f.) Daltanulás, zenehallgatás 

Somogy népi hangszerei (duda, hosszú furulya) 

- Rábaközi sárközi és somogyi népdalok: 

„Szélről legeljetek…” 

Dallamanyag: 

Az oktatók által összeállított hangzóanyag kazettán. 

 

g.) Szokásanyag feldolgozás: 

- Háromkirály járás különböző változatai 

 

h.) Koreográfia: 

- A csoportok képességeinek megfelelő összeállítás a tanult táncanyagból 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres és aktív részvétel az órákon 

- Aktív és fegyelmezett munka az órán, a színpadi próbákon. Udvarias magatartás. Az 

agresszió visszafogásának képessége. Az osztályon belüli, másokhoz viszonyított 

fejlődés. A tanuló önmagához viszonyított fejlődése. 

- Számonkérés, szummatív értékelés egyéni és csoportos formában 

- Értékelés évközben érdemjeggyel, félévkor és tanév végén osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

üvegek, botok, 

ritmusfák 

térképek 

viseletábrázolások Sárközből és Rábaközből és Somogyból (DIA, video, könyvek, 

képeslapok) 

hangzóanyagok 

 

Eredeti néptáncfelvételek (MTV sorozatok) 

Magyarországi néptáncok 

Nézd a tánc nemeit 
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Karaktercipő, fiúcsizma 

Sárközi, somogyi, rábaközi színpadi viselet 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Magyar néptánchagyományok. Szerk: Martin György. 1995. Planétás 

Magyar Népzene Tára 

Gaborján Alice: Magyar népviseletek. Bp. 1969. Magyar Népművészet 3. Corvina Kadó 

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres. Fejér megye népzene. Székesfehérvár, 1982. 

Somogyi táncok. Szerk.: Pesovár Ernő. Bp. 1954. 

Szapu Magda: Gyermekjátékok. Válogatás Együg Árpád néprajzi gyűjtéseiből 3. Kaposvár, 

1996. 

S. Szentpál Mária: Játékos ritmika. Bukarest. 1981. Kriterion Könyvkiadó. 

Timaffy László: Rábaköz és Hanság. Novodat. 1991. 

 
 

2. évfolyam 
 

Óraszám: 105 óra 

 

 

Tananyag: 
 

a.) Tánctechnika 

Gimnasztika: 

- A képességfejlesztő gyakorlatok a tánchoz szükséges koordinációs képességek, illetve 

a gyorsaság és a gyorserő fejlesztését, a szabálytudat megerősítését szolgálják. E 

feladatot szolgálják a teremben és a szabadban játszható népi sportjátékok. 

- Speciális gyakorlatok: 

- az eddig tanultak kombinációi 

- lábdobások (battement tendu jeté, grand battement jeté) fejkapás technika, forgás. 

 

b.) Ritmika 

- Kontra gyakorlása (taps, járás, kontrás csapások terheletlen helyzetben) 

- Belépés 

- Ütemfajták táncos érzékeltetése (ütemgyakorlatok) 

- Ütemfelismerés 

- Tempógyakorlatok: accelerando-ritardando 

 

c.) Táncos nyelv 

- A tánctípusok megkülönböztetése, ugrós, kanásztánc, karikázó, verbunk csárdás. 

- A verbunk és csárdás megjelenésének időszaka. 

- A táncdialektus helye a térképen (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ma és régen) 

 

d.) Néptánc 

1.) A korábbi évek táncanyagának megerősítése, bővítése: 

- Somogyi karikázó megerősítése 

- A kanásztánc bővítése (átugrás a kézben tartott bot fölött, forgatás) 

- A csalogatós páros ugrós Somogyból 

- Körverbunk motívumkészlet bővítése (malmozás, lengető csapás változatok. A szanyi 

és kónyi verbunk folyamata 
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2.) Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás. (kétlépéses csárdás változatok, 

fogásmódok, váltások, cifra variációk, hegyezők, bokázók, kisharang, 

keresztező, fonás előre-hátra, egyszerűbb csapások, átvetős változatok 

- Zenei és motívum improvizációs gyakorlatok (verbunk, páros csárdás) 

3.) Hajlikázó: leány és vegyes változat: vonulások, kapuzás, kopogók, páros forgó 

 

e.) Daltanulás, zenehallgatás 

- A Rábaköz és Felső-Tisza-vidék hangszeres zenéje. Hangszerek a zenekarban. Mi a 

cigányzene? 

- 10 táncdallam a Felső-Tisza-vidékről 
Dallamanyag: 

Az oktatók által összeállított hangzóanyag kazettán 

 

f.) Szokásanyag feldolgozás 

- Karácsonyi kolindák 

 

g.) Koreográfia feldolgozás 

- Az előző év repertoárjának megőrzése. 

- A csoport létszámának és képességeinek megfelelő összeállítás az év szatmári 

táncanyagból. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres, aktív részvétel az órákon. Megértő, empatikus, társak iránti tisztelet. A 

tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése és szorgalma. 

- Értékelés folyamatosan érdemjeggyel, szummatív, lezáró értékelés félévenként 

osztályzattal (teljesítmény, szorgalom) 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

- A korábbi évfolyamok eszközigényekor felsoroltak. 

- Viselet az év során elsajátított táncokhoz (szatmári női garnitúra, fekete csizmanadrág, 

fekete mellény) 

 

 

Tanári szakirodalom: 

 

A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk: Felföldi László, Pesovár Ernő. 

Jelenlévő múlt. Planétás. 

Hajdú Gyula: Magyar népi játékok gyűjteménye. Bp. 1971. Sport 

Ratkó Lujza: Nem úgy van most, mint vót régen. A tánc mint tradíció a nyírségi paraszti 

kultúrában. Nyíregyháza – Sóstófürdő, 1996. 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  NÉPTÁNC TANSZAK 

 15 

 

3. évfolyam 
 

Óraszám: 140 óra 
 

Tananyag: 
 

a.) Tánctechnika: 

- A szervezet sokoldalúan előkészítő gimnasztikai gyakorlatok e korosztálytól kapnak 

rendszeres helyet a képzésben. A gyakorlatokban nagyobb hangsúlyt kell kapnia az 

erő és állóképesség fejlesztő gyakorlatoknak. 

- A speciális gyakorlatok sorában kiemelt jelentőségűvé lesznek: 

az eddig tanult gyakorlatok nehezített változatai, ugró (assamblé, jeté) gyakorlatok, forgások 

diagonálban. 

 

b.) Ritmika 

- Hosszabb ritmusképletek memorizálása 

- Több szólamú ritmizálás: kétszólamú gyakorlatok (zene-járás, ritmuslánc, ritmus 

ritmus ellen, járás-taps) 

 

c.) Néptánc 

- A szatmári táncok megerősítése, motivikai bővítése (bokázó, csapás változatok, 

körcsárdás, hármas csárdás) 

- Széki táncok (négyes, lassú, csárdás) lépésanyaga: kezdő lépés, váltók, séta, lassú 

kezdő lépés, lassú lépő, ropogtatás, forgók 

- Porka és hétlépés motívumok (ropogtató, páros forgók, kiforgatások 

- Fiúknak: sűrű és ritka tempó alapmotívumai (minimum 2-2 pont) 

- Lányoknak: sifitelés 

 

d.) Táncos nyelv 

- a speciális bemelegítés francia fogalmi rendszere, 

- a táncalkalmak 

- a táncrend fogalma 

- a pontszerkezet 

- Erdély – Mezőség a magyar tánckultúrában 

 

e.) Daltanulás, zenehallgatás 

- A mezőségi népzenei hangszerek (hegedű, brácsa, bőgő) jellemzői 

- Mi a kíséretritmus? Esztam és dűvő fogalma, felismerése 

- Széki táncdallamok: 

Dalanyag. 

Az oktatók által összeállított hangzóanyag kazettán. 

 

f.) Koreográfia 

- Az előző év szatmári koreográfiájának megerősítése, ismétlése 

- Összeállítás a széki táncrend magyar táncanyagából 
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Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres részvétel a tanórákon, illetve a csoport rendezvényein, szereplésein. 

- A korosztályi teljesítményszint elérésére való egyéni törekvés. Az énes törekvés 

feladására való törekvés. A társak teljesítménye iránt érzett felelős magatartás 

nyilvánvalósága. 

- Az értékelésünk bátorító és ösztönző, amelyben feloldódik a gyermek szorongása: 

folyamatos ellenőrzés, fomatív funkciójú értékelés érdemjeggyel történik 

Időszakos ellenőrzés, lezáró funkciójú értékeléssel félévenként és év végén 

osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

A korábban felsoroltakon kívül: 

Széki táncgarnitúra minden leánynak. 

Szalmakalap fiúknak. 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Lajtha László: Széki gyűjtés. Bp. 1954. 

Martin György: Magyar néptánctípusok és táncdialektusok. Bp. NPI 

Magyar Néprajz VI. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Pesovár Ernő: A magyar páros táncok. Bp. 1997. Planétás. 
 

 

4. évfolyam 
 

Óraszám: 140 óra 
 

 

Tananyag: 

 

a.) Tánctechnika 

- A gimnasztikai gyakorlatok, a koordinációs képességek fejlesztésének 

folyamatosssága mellett nagyobb hangsúlyt kap a kondicionális képességek 

fejlesztése. 

- Táncelőkészítő gimnasztika 

- Speciális gyakorlatok 

az alapgyakorlatok (rúd és középgyakorlatok) 

lábkörzések (demi rond, rond de jambre par terre), 

ugrások (echappé) fordulva is, 

forgások, ugrások diagonálban. 

 

b.) Ritmika 

- Hosszabb ritmusképletek memorizálása 

- Kétszólamú koordinációs ritmikai gyakorlatok, etüdök. 

- Tempógyakorlatok. 

- Tematikus improvizációs gyakorlatok (alapozó drámapedagógiai játékok). 
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c.) Néptánc 

- A széki táncrend motivikai bővítése: 

ritka és sűrű tempó motívumok, 

a rendre táncolás szabályai. 

- Lányoknak: 

lőrincrévi leánytánc, széki sifitelés 

- Duna-menti, a somogyi ugrós és a rábaközi dus felelevenítése, ismétlése 

- Dél-alföldi szóló és páros ugrós motivika (egyes csárdás, kirúgós cifra, bokázó, 

bokázó tapssal, hátravágó, kopogó, fölverő, egyszerűbb csapások, földcsapó figurák). 

Improvizáció szólóban és párban. 

- Az eddig tanult ugrósok és a dél-alföldi ugrós motivikai, szerkezeti és stilisztikai 

összehasonlítása. 

- Dél-alföldi lassú és friss csárdás (darudöbögő változatok, páros forgó, forgóváltók, 

páros bokázók, oldalt dobbantós, kisharang, félfordulós, előre-hátra haladó) 

 

d.) Táncnyelv, háttérismeret 

- Dél – Alföld a magyar nyelvterületen 

- Dél – Alföld táncai, táncos szokásai 

- Az ugrósok közötti különbözőségek és azonosságok. A széki legényes és 

magyarországi ugrósok. 

 

e.) Daltanulás, zeneismeret 

- A Dél-Alföld jellegzetes népi hangszerei és zenei összeállításai (tekerőlant, klarinét, 

citera) 

- Az ugrós-legényesek zenekíséretének, kíséretritmusának összehasonlítása 

Dalanyag: 

Az oktatók által összeállított tánckísérő kazettán. 

 

f.) Koreográfia 

Összeállítás Dél-Alföld táncanyagból 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres, aktív részvétel a tanórákon és közös rendezvényeken.  

- Reális, más munkáját megbecsülő értékelni tudás. A gyengébbek iránti tolerancia, 

megértés és segíteni akarás. 

- A táncok követelményekben leírt színtű tudása. A szellemi háttér 

minimumkövetelményekben felsorolt ismerete. 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj élete. Harmadik rész. Szeged, 1980. A 

Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 

Lányi Ágoston – Pesovár Ernő: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola. Bp. 

Néptáncosok Szakmai Háza. 
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5. évfolyam 
 

Óraszám: 140 óra 
 

 

Tananyag: 
 

a.) Tánctechnika 

- A gimnasztikai gyakorlatok a kondicionális és koordiánciós képességek fejlesztésének 

összhangját megteremtve, az általános bemelegítésen túl a speciális táncelőkészítő 

munkára helyezi a hangsúlyt: 

lábfejgyakorlatok 

törzsgyakorlatok 

kargyakorlatok 

tágító gyakorlatok 

- A speciális gyakorlatok a képzés 6. évfolyamán az eddig tanultak rendszeres 

használatát, az adott tanóra anyagának megfelelő kombinációit tartalmazza. 

 

b.) Ritmikai, alapozó drámajáték 

- Összetett koordinációs gyakorlatok (láb, kéz, fej, ének) 

- Drámapedagógiai alapozó játékok (bizalom, szituáció, koncentráció) 

 

c.) Néptánc 

1.) Dél-Alföld tánctípusainak megerősítése, bővítése 

Az oláhos tápéi, apátfalvi és sándorfalvi változatainak elkülönítése 

2.) Sárközi táncrend 

karikázó (lépő, csárdás, keresztező, futó)                             

 

Ugrós, cinege: a tanult mozgásanyag felelevenítése, bővítése: cifrák gazdagabb 

változatai, összetett motívumok (táncolás szólóban, párban, csillagban, körben). 

A Sárköz – Duna – mente motívumainak elkülönítése az eddig tanult ugrósoktól. 

Azonosságok és különbözőségek. 

Verbunk mozgásanyagának elsajátítása: cifra, keresztező, hátravágó, záró, 

hegyező, csizmaverő, sarkazó. Improvizáció gyakorlatok. 

Lassú és friss csárdás: kettes csárdás, egylépés, lippenő, keresztező, bokázó, 

forgó, mártogatók, kopogók. Csalogatás a csárdásban. 

Forgásgyakorlatok (belső lábas forgások) 

 

d.) Táncnyelv, háttérismeret 

- Az új stílusú néptánckincs: verbunk és csárdás. 

- Sárköz – Duna mente tánckultúrája, táncélete, viselete 

 

e.) Daltanulás, zenehallgatás, zeneelmélet 

Az új stílusú néptánckincs: verbunk és csárdás. A cigányzene. Az ének-zene órán 

tanultak felelevenítése. Az új stílusú népdal összehasonlítása a régi stílusú 

népdalokkal. 

- A Sárköz – Duna mente népi hangszerei (zenei együttesek) 

- Vonós együttesek, tambura zenekarok, rezesbandák 

Népdalkincs: 

Az oktatók által összeállított tánckísérő kazettákon. 
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f.) Koreográfia 

- Lányoknak: Karikázó összeállítás 

- Fiúknak: Verbunk koreográfia 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres részvétel az órákon és az osztály rendezvényein, bemutatóin. 

- Folyamatos otthoni, könyvtári felkészülés a folklorisztikai háttérismeretből. 

- A táncanyag követelményekben megfogalmazott elsajátítása. 

 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

Az előző évfolyamokban felsoroltakon kívül: 

Sárközi női és férfi garnitúra. 

 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Magyar Néprajz VI. Bp., 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

A magyar nép és nemzetiségeinek táncai. Szerk.: Felföldi László, Pesovár Ernő. Bp. 1997. 

Planétás 

Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp. 1976. NPI. 

Martin György: A sárközi-Duna-menti táncok motívumkincse. Bp. 1964. Népművelési Intézet 

Pesovár Ernő: A magyar Páros táncok. Bp. 1997. Planétás 

 

6. évfolyam 
 

Óraszám: 140 óra 
 

Tananyag: 
 

a.) Tánctechnika 

- Táncelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok. 

- Tartás-ellentartás gyakorlatok 

- Forgás-forgatás gyakorlatok 

 

b.) Néptánc 

1.) Somogyi csárdás megerősítése, kiemelt figyelemmel a bukós, forgós, 

mártogató és a csalogató figurákra. 

2.) Palóc táncok: 

- Csárdás: egylépés, lengető, aprózó, fogós, hegyező cifra, bokázó, 

mártogató motívumok, csalogató forma. Páros improvizáció 

- Verbunk: lépő, lengető változatok, bokázó, cifra, hegyező cifra, csapó 

változatok, sarkazó. Tánc kötött, kör formában, és improvizatív szóló 

formában. 

- Karikázó: csárdás, zárt rida (sergő), váltó lépések, bukós változatok. 

Körtánc: saját énekkel. 

3.) Székelyföldi táncok: 
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- Verbunk: bokázó, ugró bokázó, kopogók, csapás változatok, 

keresztező, terpesz bokázó, koppantó. Improvizáció a motívikai 

anyagból. 

- Forgatós: összerázó, átvevős, összeugró, csizmaverő, kiforgatós, 

csalogató, forgó, tapsos, ugró bokázó. Improvizáció a motíviaki 

anyagból. 

- Szöktetős: cifra változatok, kopogó, páros forgó. Improvizáció a 

motívikai anyagból. 

Művészeti alapvizsgára való felkészülés 

 

c.) Táncnyelv, háttérismeret 

- A keleti palóc vidék táncélete, tánctípusai. 

- A karikázók a magyar nyelvterületen. A somogyi, sárközi karikázó 

összehasonlítása. 

- A Székelyföld táncélete és tánctípusai. A székelyföldi táncrendek. 

 

d.) Daltanulás, zenehallgatás, népzeneismeret 

- A palóc vidék dalanyaga. Öt karikázó, illetve csárdás dallam 

elsajátítása. 

- A palóc vidék táncainak hangszerkísérete. Zenekari felállások a palóc 

vidéken (vonós és rezes bandák). 

- A székelyföldi tánckísérő zenekarok összeállítása, hangszerei. 

- Az egyes tánctípusok zenekísérete, kiséretritmusa. 

- Öt székelyföldi táncdallam elsajátítása. 

Dallamanyag az oktatók által összeállított tánckísérő kazettán. 

 

e.) Koreográfia 

Egy-egy rövid összeállítás a két terület táncanyagából. 

A palóc karikázó eredeti táncfolyamata (Bagi karikázó). 
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Továbbhaladás feltétele: 
 

- A tanulók tudjanak egyedül 5-5 dalt szöveg és dallambiztonsággal az adott félévben 

tanult anyagból. 

- Tudják a táncokat, játékokat csoportosan, tanári segítség nélkül indítani, folyamatosan 

eltáncolni és saját énekükkel kísérni. 

- Tudják az elsajátított motívumanyagot megnevezni, azt a zenében egyenként 

eltáncolni (szólóban, párban, kiscsoportban) 

- Legyenek képesek legalább 2-2 tánctípust folyamatosan, egyedül vagy párosan 

legalább 2 percig improvizálni. 

- Rövid részlet meghallgatása után legyenek képesek a táncot felismerni, és 

ütemhelyesen bekapcsolódva eltáncolni 

- A tanulók legyenek képesek az összeállított koreográfia ráeső szólamát, a többi társsal 

együt, a térforma és folyamat biztos ismeretében közösségben előadni 

- A törvényben foglaltak szerint érintett tanulók számára a továbbképző 9. évfolyamába 

lépéshez a Művészeti Alapvizsga legalább elégséges rendű teljesítése. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres és aktív részvétel a táncórákon és a közös összejöveteleken. 

- Aktivitás az osztály szereplésein, a közös munkákban. 

- A követelmények teljesítése. 

- Folyamatos értékelés érdemjeggyel. szummatív, lezáró értékelés félévkor és tanév 

végén osztályzattal. 

 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

Az előző évfolyamoknál felsoroltakon kívül: 

A két terület jelmezrendje, viseletei. 

 

 

Szakirodalom: 

 

Lányi Ágoston – Pesovár Ernő: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola Bp. 1995. 

Néptáncosok Szakmai Háza 

Magyar Néprajz VI. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar néptánchagyományok. Szerk: Martin György Bp. 1995. Calibra. 

Pesovár Ernő: A magyar párostáncok. Bp. 1997. Calibra 
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Továbbképző 
 

7. évfolyam 
 

Óraszám 175 óra 
 

 

Tananyag: 

 

a.) Tánctechnika 

- Gimnasztikai gyakorlatok általános és speciális bemelegítési céllal. 

- Tartás-ellentartás gyakorlatok 

- Lányoknak: forgástechnika (perdülő, fogasolt, beolvadó) 

- Fiúknak: lábfőrészek súlytalan (gesztus) ill. súllyal történő használata, 

csapások különböző formái 

 

b.) Néptánc 

1.) A palócvidéki és székelyföldi táncok megerősítése. 

2.) Mezőségi táncok: 

ritka magyar  öt pont, 

sűrű magyar , 

lassú cigánytánc, 

szászka, 

ritka szökős, 

sűrű csárdás. 

(Mozgásanyag külön motívumtár szerint.) 

 

c.) Táncnyelv, háttérismeret 

A Mezőségről tanultak felelevenítése (Lásd 3. évfolyam). 

A mezősségi táncrend, táncciklus táncai. 

A széki táncok és a mezőség táncainak azonossága és különbözősége. 

A mezőségi férfitáncok az ugrós-legényes típuscsaládban. 

 

d.) Daltanulás, zenehallgatás, népzeneelmélet 

- A mezőségi hangszeres együttesekről tanultak felelevenítése (Lásd. 3. évfolyam) 

- A mezőségi táncok kísérőzenéje és ritmuskísérete 

- Öt szöveges táncdallam, és táncszó a Mezőségből 

Dallamanyag: 

Az oktatók által összeállított tánckísérő kazettákon. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés feltételei: 

 

- Rendszeres részvétel a tanórán. 

- A tanult tananyag elsajátítása a követelményeknek megfelelően. 

- Aktív részvétel az osztály egyéb programjain, szereplésein. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

A korábban meghatározottakon kívül: 

Mezőségi viselet 
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Szakirodalom: 

 

Magyar Népraj VI. kötet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok 

Pesovár Ernő: A magyar páros táncok. Bp. 1997. Calibra. 
 

8. évfolyam 

 
Óraszám: 175 óra 
 

Tananyag: 

 

a.) Tánctechnika 

- Általánosan és sokoldalúan képző gimnasztikai gyakorlatok, amelyek főként az 

általános és speciális- az óra anyagával adekvát-bemelegítést szolgálják. 

 

b.) Néptánc 

Gyimesi táncok 

Kárpát medencei réteg: 

- féloláhos, 

- verbunk, 

- lassú és sebes magyaros, 

- kettős jártatója és sirülőse 

 

Balkáni táncréteg: 

- sima héjsza, 

- kerekes, 

- tiszti héjsza, 

- hosszúhavasi, 

- régi héjsza 

 

Közép-európai táncréteg: 

- háromsírülős, 

- egytoppantós, 

- háromtoppantós 

 

c.) Táncnyelv, háttérismeret 

- A gyimesi csángók tánckultúrája, táncélete. 

- A lánc és füzértáncok jellemzői. 

 

d.)  Daltanulás, zenehallgatás, népzeneelmélet 

Népi hangszerek és zenei felállások a csángó vidéken (hegedű, gardon). 

Hangszeres tánckísérő dallamok jellegzetességei. 

Dalkincs: 

Az oktatók által összeállított hangzóanyag kazettán. 

 

e.) Koreográfia 

A nemek arányának megfelelő koreográfia a gyimesi csángó táncanyagból. 
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Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres és aktív részvétel a tanórákon, a közös összejöveteleken és programokon. 

- A követelmények optimális teljesítése. 

- Legyen képes a tanuló az egyéni ambícióit alárendelni a közösség érdekeinek, a 

közösségi teljesítménynek. 

- Folyamatos értékelés érdemjeggyel, szummatív értékelés félévkor és tanév végén 

osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

Az előző évfolyamokon felsoroltakon kívül: 

- Gyimesi csángó garnitúra fiúknak és lányoknak. 

 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Kallós Zoltán – Martin György: A gyimesi csángók táncélete és táncai. In Tánctudományi 

Tanulmányok 1969-70. 195-254. o. 

Magyar Néprajz VI. Kötet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp. 1974. NPI. 

Pesovár Ernő: A magyar párostáncok 
 

 

9. évolyam 
 

Óraszám: 175 óra 
 

Tananyag: 

 

a.) Tánctechnika 

Táncelőkészítő gimnasztika általános és speciális bemelegítő céllal az óra anyagának 

megfelelően. 

Molnár technika I-II. fok elsajátított gyakorlatai 

 

b.) Néptánc 

1.) Gyimesi táncok megerősítése 

2.) Kalotaszegi táncok 

- legényes (fiúknak) 

- csárdás 

- szapora 

- sifitelés (lányoknak) 

 

c.) Táncnyelv, háttérismeret 

Kalotaszeg tánckultúrája, táncélete, viselete, szerepe a magyar néptánchagyományban. 

A kalotaszegi legényes pontszerkezete és felépítése. 

 

d.) Dallamtanulás, zenehallgatás, népzeneismeret 

Kalotaszeg dalanyaga: 

- csárdás, 
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- hajnali, 

- keserves 

Katonakísérő dalok szerepe az erdélyi dialektus területén. 

Kalotaszeg táncainak hangszerkísérete és pírmás egyéniségei. 

Népi hangszerek és zenei felállások Kalotaszeg vidéken. 

Kiemelkedő táncos egyéniségek. 

 

Dalanyag: 

Az oktatók által összeállított hangzóanyag kazettán. 

Táncszók, csujogatások ismerete. 

 

e.) Koreográfia 

Egy-egy rövid összeállítás a kalotaszegi legényes táncanyagából. 

Egy koreográfia a kalotaszegi táncrendből. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres és aktív részvétel a táncórákon és a közös összejöveteleken. 

- Aktivitás az osztály szereplésein, a közös munkákban. 

- A követelmények teljesítése. 

- Folyamatos értékelés érdemjeggyel, szummatív, lezáró értékelés félévkor és tanév 

végén osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

- térképek 

- viseletábrázolások Kalotaszeg vidékéről 

- hangzóanyagok 

- eredeti videofilm felvételek 

- a terület jelmezrendje, viselete 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp. 1974. NPI 

Magyar Néprajz VI. Kötet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Lévai Péter – Felföldi László: A legényes 

Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Bp. 1993. – Jelenlévő múlt 

– Planétás Kiadó 

Pesovár Ernő: A magyar párostáncok 

A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 

Szerkesztő: Felföldi László, Pesovár Ernő. Bp. 1997. Planétás Kiadó 
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10. évfolyam 
 

Óraszám: 175 óra 

 

Tananyag: 

 

a.) Tánctechnika 

- Táncelőkészítő gimnasztika általános és speciális bemelegítő céllal az óra anyagának 

megfelelően. 

- Molnár technika I-II-III. fok elsajátított gyakorlatai. 

 

b.) Néptánc 

A tanév a tanulmányok során megszerzett ismeretek összegzésére, összehasonlítását 

tűzi ki célul. 

1. Az ugrós- legényes típuscsalád összefoglalása, felelevenítése, megerősítése. 

2. A karikázók a magyar néptánc dialektusokban. 

3. A verbunk típusai (kötött, improvizatív) a dialektusokban. 

4. A Nyugati – dialektus csárdásának összegzése (Somogy, Sárköz, Palóc vidék) 

5. Csárdás a Tiszai – dialektusban. 

6. Az Erdélyi dialektus táncai, jellemzői (Mezőség, Székelyföld, Gyimes, 

Kalotaszeg, Szék) 

7. A Dél-alföld nemzetiségének táncai: 

– Méhkerék 

– Elek 

 

c.) Táncnyelv, háttérismeret 

· A magyar tánctípusok. 

· A táncdialektus fogalma, mibenléte, jellemzői, táncai. 

· A Magyarországon élő nemzetiségiek tánckísérő zenéje. 

 

d.) Zenehallgatás 

· A magyar néptánckíséret változása a dialektusokban. 

· Népi hangszerek, hangszercsoportok. 

· A magyarországi nemzetiségiek tánckísérő zenéje. 

 
Továbbhaladás feltételei: 
 

· Tudják a tanulók az egyes tánctípusokat egyedül elkülöníteni, 

szerkezetileg, stilisztikailag elemezni, s az egyes dialektusokban 

elhelyezni. 

· Legalább egy nemzetiség táncát legyenek képesek közösen, koreográfiai 

hűséggel, pontosan eltáncolni. 

· Önálló felkészülés után tudjanak az egyes tánctípusokról, azok 

azonosságiról és különbözőségeiről, zenekíséretéről összehasonlító 

jellemzést adni. 

· Legyenek képesek egy hallott zenét felismerve arra a megfelelő 

tánctípusból egyedül vagy párosan, legalább két percig improvizálni. 

· Tudják a között táncokat tanári irányítás nélkül eltáncolni, azokhoz a 

megfelelő zenét, dalanyagot kiválogatni. 
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· Legalább két nemzetiség táncát tudják önállóan kezdeményezve közösen 

eltáncolni. 

· Tanulmányaik lezárásaként a törvényben foglaltak szerint érintett tanulók 

számára a Művészeti Záróvizsga legalább elégséges rendű teljesítése. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

· Rendszeres részvétel a gyakorlati órákon. 

· A képzési idő alatt megszerzett gyakorlati és elméleti ismeretek átfogó 

rendszerének megléte. 

 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

A korábbi évfolyamok eszközigénye. 

 

 

Szakirodalom: 

 

A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László, Pesovár Ernő. 

Bp. 1997. Planétás. 

Sokszínű hagyományunkból I-II. Szerk.: Lányi Ágoston. Olsvai Imre. Bp. NPI 

 

 

Folklórismeret 
 

 

Kötelező: 

alapfok 3-4. évfolyamán 

 

Kötelezően választható: 

alapfok 1-2. évfolyamán, 

továbbképző 9-10. évfolyamán 

 

Szabadon választható: 

Alapfok 5-6. évfolyamán 

 

A tantárgy általános célja 

A tananyag elsajátítása, feldolgozása során tanulókban tudatosuljon, hogy művészeti területük – a 

néptánc egy komplex, összefüggő kultúra része, s a tánc a folklórismeret nyújtotta tudásanyag nélkül 

szellemi háttér és kontextus nélkül maradna. 
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Alapfok 
 

I. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 

 

Az évfolyamon – a gyermekek korosztályi adottságait figyelembe véve – csak azokat a 

szokásokat tárgyaljuk, amelyek a gyakorlati órán a játék – és a tánctanítással 

összekapcsolhatók. Az elméleti ismeretanyag elsősorban a cselekvéssel, szokás 

felelevenítéssel kapcsolódik össze. 

 

A népszokás fogalma. 

Évszakok és ünnepkörök. 

· Népszokások, társadalmi és politikai ünnepek közötti különbség. 

· Az évszakok és ünnepkörök közötti különbség. 

A jeles napok 

· Jeles napok az évszakokban. 

· Az őszi népszokások, ünnepei, (aratóünnepek, szüret, betakarítás, 

pásztorünnepek, halottak napja) 

· A téli ünnepkör nagy ünnepe (karácsony), a karácsonyi ünnepkör szokásai, 

helyi hagyományai: 

· Luca napi szokások, 

· betlehemezés, pásztor játékok, 

· aprószentek, 

· regölés, 

· vízkereszt (háromkirályok), 

· farsangi szokások (rönkhúzás), 

· Szent Balázs napja, 

· Gergely járás (iskolai ünnep), 

· Tavaszi népszokások: 

· Virágvasárnapi szokások (kiszehordás, zöldág járás) 

· Nagyhét - Húsvét vasárnapja, húsvéthétfői szokások: 

öntözés, tojásfestés 

· komatál küldés, 

· májusfaállítás, 

· pünkösdi szokások (királynő járás). 

· Nyári népszokások: 

· szentiváni tűzgyújtás 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

· A tanulók tudják önállóan meghatározni az évszakokat, s azon belül a 

hónapok elhelyezkedését. 

· Legyenek képesek az egyes évszakokon belül legalább egy népszokást 

önállóan felsorolni, illetve az bemutatni. 

· Szóban, önállóan, rövid felkészülés után tudják felsorolni az ünnepköröket 

azokon belül a népszokásokat, tudva azok lényeges jellemzőit. 
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Ellenőrzés, értékelés a minősítés: 

 

· Folyamatos részvétel a tanórákon. A követelmények teljesítése. 

· Önálló szabatos, folyamatos szóbeli felet. 

· Ellenőrzés és értékelés folyamatosan érdemjeggyel, félévkor és tanév 

végén összegző, lezáró értékelés osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

- videó felvételek a jeles napi szokásokról: 

· MTV néprajzi sorozata, 

· Szőts István néprajzi felvételei, 

· a Néprajzi Múzeum sorozata 

· hangzóanyag a jeles napi szokások zenei anyagáról. 

· fényképek 

· videó lejátszó 

· magnetofon 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. 1972. Corvina Kiadó 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 

 

 

Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 
 

2. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 
 

Az emberi élet fordulói: 

Születéssel kapcsolatos hiedelmek, szokások: 

· a családba fogadás, 

· keresztelő, 

· a gyermekélet tárgyi környezete, játékai, 

· a gyermek munkája a családban 

Legény és leány élete 

· szórakozási alkalmak, 

· a tánc tanulása, 

· udvarlás, 

· a párválasztás, 
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· a leánykérés (gyermekjáték anyaghoz kötve – várkörjárás), 

· a lakodalom rendje, rituáléja (menyasszonytánc, porkolás) 

A fiatal házasok élete. 

Halállal kapcsolatos szokások. 

Halott siratás. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

· Tudja önállóan felsorolni az emberi élet legfontosabb állomásait, egy-egy 

példával illusztrálva azokat. 

· Legyen képes a táncórán tanult gyermekjátékokban felfedezni az emberi 

élet fordulóira utaló részleteket s azt részletekkel tudja illusztrálni. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

· Rendszeres részvétel a tanórákon. 

· Az önálló feladat végrehajtása, és bemutatása. 

· Ellenőrzés és értékelés folyamatosan érdemjeggyel, félévenként lezáró 

értékelés osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

- videó felvételek a jeles napi szokásokról: 

· MTV néprajzi sorozata, 

· Szőts István néprajzi felvételei, 

· a Néprajzi Múzeum sorozata 

· hangzóanyag a jeles napi szokások zenei anyagáról. 

· fényképek 

· videó lejátszó 

· magnetofon 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Dömötör Tekla: magyar népszokások. Bp. 1972. Corvina Kiadó. Magyar népszokások 6. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. 

Magyar Néprajz IV. Életmód. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajz V. Népköltészet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

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

 

 

Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar Népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás. 
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3. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 

 

A tanév anyaga a tanuló által korábban már megismert, illetve itt újonnan előkerülő szokások 

eredetére kíván választ adni, s a gyerekekkel megismerteti a magyar népszokások 

kialakulásában szerepet játszó kultúrköröket.  

A népszokások anyagának átismétlése. 

A magyar szokásokban szerepet játszó történelmi kultúrkörök: 

A kereszténység előtti magyarság szokás- és hiedelemvilága. 

A keresztény kultúrkör meghatározó hatása. 

A különböző időszámítások (holdév, hónapok, évkezdő napok). 

Napfordulók, napéjegyenlőségek. 

 
A téli napforduló ünnepei és magyarázataik: 
Ádvent (Fonók, disznótorok, András, Katalin, Borbála). 

Miklós nap (Miklós püspök legendája, Miklós napi szokások Vas megyében). 

Miért járunk kotyolni? (Luca napi hiedelmek). 

Karácsony (a téli napforduló, keleti misztérium kultuszok, Hanuka). 

Újszövetségi Jézus történet a népszokásokban. 

Karácsony 

Regölés 

Kántálások, névnapköszöntők 

Aprószentek 

Szilveszteri szokások (zajkeltés, hejgetés) 

Vízkereszt (csillaghordás, napkeleti bölcsek) 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

· A tanuló tudjon önállóan magyarázatot adni a tél napforduló legalább 

három, korábban ismert szokására. 

· Legyen képes az év tananyagtartalmából, rövid felkészülés után szóban 

folyamatosan a szakkifejezések biztos használatával feleletet adni. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

· Rendszeres, aktív részvétel a tanórákon. 

· A követelmények teljesítése. 

· Sikeres cikluszáró felelet. 
Értékelés folyamatosan érdemjeggyel, ciklusonként osztályzattal. 
 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

- videó felvételek az emberi élet szokásairól: 

· MTV néprajzi sorozata, 

· hangzóanyagok a szerelmi dalokból, sirató énekekből, 

· videó lejátszó, 

· televízió, 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  NÉPTÁNC TANSZAK 

 32 

· magnetofon. 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Bp. 1976. 

Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium I-II. Bp. 1976. 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Bp. 1972. Corvina Kiadó. Magyar népszokások 6. 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1979. Akadémiai Könyvkiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. 

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Bp. 1987. Gondolat 

Magyar Néprajz IV. Életmód. Bp. 1990. Akadémiai könyvkiadó. 

Magyar Néprajz V. Népköltészet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp. 1990. akadémiai Könyvkiadó 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás. 

Hoppál – Jankovics – Nagy – Szemadám: Jelképtár. Bp. Helikon Kiadó 

 

Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 
 

4. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 

 

Vízkereszttől Dömötör napig 

· Ismétlő anyag: 

időszámítás kérdései, mozgó ünnepek 

a nagyböjt időszaka 

· Farsang 

eredeti értelme, 

fogalma a mai köztudatban, 

szokások a farsangi időszakban: 

emberi élet szokásai (párválasztás, lakodalom) 

maszkos alakoskodások, 

bálszervezés, 

busójárás, 

borica (hétfalusi csángók), 

szoláris ünnepek (gyertyaszentelő, Balázs napja) 

nagyböjt: 

egyházi, vallási értelmezés, 

böjti játékok, táncalkalmak, táncok (karikázó) 

Gergely-járás 
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virágvasárnap: 

újszövetségi történet, 

barkaszentelés, 

kisze hordás, villőzés, zöldág-járás 

nagyhét: 

passió történet, 

megtisztuló ritusok, 

nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat (böjti tüzek, rituális mosakodás, 

tűzgyújtás, tűzszentelés) 

húsvét: 

egyházi szokások, körmenetek, Jézus Keresés, ételszentelés, 

húsvéthétfő: 

termékenységvarázsló locsolkodás, tojásajándék szimbolikája. 

fehérvasárnap: 

komatála küldés (barátság, mátkaság, komaság a paraszti életben) 

zöldfarsang (húsvéttól pünkösdig) 

játszók, fiatalok játékai 

pünkösd (Pentekosztész = ötvenedik) 

újszövetség értelmezés, 

középkori szokások (termékenységi ünnepek) 

pünkösdi király és királynő választás, és körülhordozás szokásai, változatai, 

Szent Erzsébet legenda, rózsacsoda, pünkösdi rózsa 

húsvét – pünkösd szoláris ünnepei: 

Szent György nap IV.24., (állattartással kapcsolatos cselekmények), 

május elseje (újjászülető természet, vigalmak, szerelmi jelképek), 

Szent Iván napja (VI.24.), Keresztelő Szent János ünnepe, tűzgyújtás, 

tűzugrás 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

· A tanulók tudják egyedül meghatározni a mozgó ünnepek kezdetét. 

· A tanulók tanári segítséggel tudják felsorolni a vízkereszttől Dömötör 

napig tartó jelentősebb ünnepeket. 

· A tanulók legyenek képesek önállóan a tananyagban szereplő ünnepeket 

felsorolni, időben meghatározni, valamint azok vallási és profán tartalmi 

összefüggéseit röviden elemezni. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

· Rendszeres részvétel a tanórákon. 

· A követelmények teljesítése. 

Értékelés folyamatosan érdemjeggyel, ciklusonként (félév, tanév vége) osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

· videó felvételek az emberi élet szokásairól: 

MTV néprajzi sorozata, 

Szőts István néprajzi filmjei 

· hangzóanyagok a szerelmi dalokból, sirató énekekből, 

· videó lejátszó, 
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· televízió, 

· magnetofon. 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Bp. 1976. 

Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium I-II. Bp. 1976. 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Bp. 1972. Corvina Kiadó. Magyar népszokások 6. 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1979. Akadémiai Könyvkiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. 

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Bp. 1987. Gondolat 

Magyar Néprajz IV. Életmód. Bp. 1990. akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajz V. Népköltészet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Bp. 1977-1982. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás. 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Bp. 1994. 

Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár. Bp. Helikon Kiadó. 

 

Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 
 

5. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 

 
 

Tananyag: 

 

· A magyar nép hiedelemvilágának összetevői: 

· sámánizmus, 

· pogány elemek, 

· keresztény elemek. 

· A paraszti hiedelemvilág történeti rétegei: 

· ősi réteg (finnugor és török elemek) 

· délkeleti sztyeppék nagyállattartó nomád világképe, 

· európai pogány réteg, 

· zsidó-keresztény kultúra. 

· A magyar ősvallás kérdései: 

· többes lélekhit, totemizmus, fordított túlvilág, szakrális fejedelemség, 

· sámánhit alapelemei és nyomai a magyar paraszti kultúrában. 

· Világkép: 

· sámánhit, 

· párhuzamos ismeretek, 
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· mítoszok s világ keletkezéséről, 

· föld, világfa, életfa, világrétegek, világvége. 

· Természetfeletti lények: 

· alsó mitológia, animizmus, 

· mesei lények, hiedelemlények, 

· lidérc. 

· Tündérvilág: 

· tündérek, kisasszonyok, 

· női démon 

· Természeti démonok: 

· vízi világ, 

· erdei lények, 

· óriások, törpék. 

· Ördög, boszorkány: 

· dualisztikus hitvilág, 

· Luca. 

· Természeti erővel rendelkező emberek: 

· táltos,  

· garabonciás. 
 

Továbbhaladás feltétele: 

 

- A tanulók tudják egyedül, rövid felkészüléssel elkülöníteni a magyar parasztság 

hiedelemvilágának történeti rétegeit. 

- Tudjanak rövid felkészülés után összefüggő feleletet adni a tananyag egy-egy 

részletéből, látva a tananyagon belüli összefüggéseket. 

- Legyenek képesek iskolai tanulmányaik olvasmányaiból példákat találni a magyar 

világképre, a természetfeletti lények szerepére. 
 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres részvétel a tanórákon. 

- A kapott feladatok végrehajtása. 

A minimumkövetelmények teljesítése. 

Értékelés folyamatosan, érdemjeggyel, ciklusonként osztályzattal. 
 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

· videó felvételek az emberi élet szokásairól: 

MTV néprajzi sorozata, 

Gönyei filmek, 

Szőts István néprajzi filmjei 

- hangzóanyagok a szerelmi dalokból, sirató énekekből, 

- videó lejátszó, 

- televízió, 

- magnetofon. 
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Tanári szakirodalom: 

 

Bálint Sándor: Karácson, húsvét, pünkösd. Bp. 1976. 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Bp. 1976. 

Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában. Bp. 1992. 

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Bp. 1978. 

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981. 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Bp. 1972. Corvina Kiadó. Magyar népszokások 6. 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1979. Akadémiai Könyvkiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. 

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Bp. 1987. Gondolat. 

Magyar Néprajz IV. Életmód. Bp.1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz V. Népköltészet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Bp. 1977-1982. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás. 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Bp. 1994. 

Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár. Bp. Helikon Kiadó. 
 

 

Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 
 

6. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 

 

· A népköltészet általános jellemzőinek összefoglalása: 

· hagyományozódás, szóbeliség, változatok, 

· közösségi jelleg, egyéni alkotás kölcsönhatása (egyéniségkutatás). 

· A verses népköltészet műfajaival: 

· a népdal. 

· A tánctanulás során tanult népdalok elemzéséből kiindulva, valamint 

további művek olvasásával és megbeszélésével, tapasztalatszerzés a 

következő kérdésekről: 

· szerelmi líra a magyar népköltészetben, 

· történeti, vitézi énekek, 

· bujdosó és rab költészet, 

· pásztor és betyár dalok, 

· katonadalok történeti rétegei, 

· summás- és aratódalok, cseléd és szolga énekek, 

· mulató és bordalok, 
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· szokásénekek. 

· a ballada 

· előadási alkalmai, előadásmódja, 

· földrajzi elterjedése, területi sajátosságai, 

· régi és új stílus. 

· Prózai népköltészet: 

· a mese 

· előadásmódja, előadási alkalmai, 

· főbb műfaji csoportjai (tündérmese, hősmese, novellamese, trufa, 

falucsúfolók, legendamesék, állatmesék) 

· a monda 

· a történeti mondák tartalmi csoportjai, 

· helyi mondák, hiedelemmondák 

· prózai kisműfajok 

· szólások, közmondások, találós kérdések. 

 

Feldolgozott irodalom: 

 

· Népdalok: 

· a tánctanulás során tervezett és elsajátított dalok elemzése. 

· Ballada: 

· válogatás a szakirodalomban felsorolt kötetekből a típusok szerint. 

· Mese: 

· Az ördög és a huszár 

· Királyfi menyasszonykérőben 

· A tündérkapitány 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

Tudják a tanulók tanári felszólításra felsorolni a népköltészeti műfajokat, és egy-egy példával 

illusztrálni azokat. 

Tudjanak elmesélni egy népmesét. 

Legyenek képesek rövid felkészülés után, példákkal illusztrálva röviden ismertetni egy-egy 

tanár által választott műfajt. 

A törvényben foglaltak szerint érintett tanulók számára a továbbképző 9. évfolyamába 

lépéshez a Művészeti Alapvizsga legalább elégséges rendű teljesítése. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

- Rendszeres részvétel a tanórákon. 

- A követelmények teljesítése. 

- Folyamatos készülés az órákra. 

Értékelés érdemjeggyel és a ciklusok végén osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

· videó felvételek az emberi élet szokásairól: 

MTV néprajzi sorozata, 

Gönyei filmek, 

Szőts István néprajzi filmjei 
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 hangzóanyagok a szerelmi dalokból, sirató énekekből, 

 videó lejátszó, 

 televízió, 

 magnetofon. 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Bukovinai székely népmesék. Szerk.: Lovas Henrik. Szekszárd. 1983. 

Dömötör Tekla: Magyar Népszokások. Bp. 1972. Corvina Kiadó. Magyar népszokások 6. 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1979. Akadémiai Könyvkiadó 

Fedics Mihály meséi. Szerk: Ortutay Gyula. Bp. 1978. Akadémiai Kiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. 

Magyar Néprajz IV. Életmód. Bp.1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz V. Népköltészet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Bp. 1977-1982. 

Széki népmesék. Szerk.: Nagy Olga. Bukarest. 1976. Kriterion. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás. 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Bp. 1994. 

Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár. Bp. Helikon Kiadó. 

 

Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 

 

Továbbképző 
 

9. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 

 

A magyar nép táji – történeti csoportjai. 

Az oktatás célja, hogy a tanulók tudják elhelyezni a tanulmányai során szerzett táncos, 

folklorisztikai, népzenei ismereteiket a történelmileg kialakult csoportok között. 

A továbbképző 7. évfolyamának tananyaga az általános elméleti kérdések vizsgálatán túl csak 

a Dunántúl csoportjaival foglalkozik. 

 

· Valóságos néprajzi-etnikai csoportok jellemző sajátosságai 

· (székelyek, palócok, csángók) 

· Etnokulturális csoportok 

· Táji csoportok 

· Dunántúl néprajzi csoportjai 

Őrség, Kisalföld, Sárköz, Somogy, Zselic 
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A táncgyakorlat során választott terület ismeretanyaga mellett különös figyelmet fordítunk az 
ünnepekre, az emberi élet rendjére és a viseletekre. 
 

Továbbhaladás feltétele: 

 

Tudják önállóan meghatározni a tanulók a valóságos, az etnokulturális és földrajzi csoportok 

főbb jellemzőit.  

Legyenek képesek egyedül, térképen meghatározni a dunántúli csoportokat. 

Legyenek képesek egyedül, a tanult táncanyagot a néprajzi csoportok szerint is elhelyezni. 

A néprajzi, az etnokulturális és a földrajzi csoportok főbb jellemzőinek ismerete mellett 

legyenek képesek a tanulók rövid felkészülés után egy-egy konkrét példán keresztül elemezni 

azokat. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

Rendszeres részvétel a tanórákon. Az évközi kutatómunka teljesítése. A 

minimumkövetelményeknek való megfelelés. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

· videó felvételek az emberi élet szokásairól: 

MTV néprajzi sorozata, 

Gönyei filmek, 

Szőts István néprajzi filmjei 

 hangzóanyagok a szerelmi dalokból, sirató énekekből, 

 videó lejátszó, 

 televízió, 

 magnetofon. 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar Népszokások. Bp. 1972. Corvina Kiadó. Magyar népszokások 6. 

Gáboján Alice: Magyar népviseletek. Bp. 1969. Magyar Népművészet 3. 

Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji – történeti tagozódása. Bp. 1975. 

Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp. 1989. Gondolat 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. 

Magyar Néprajz IV. Életmód. Bp.1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz V. Népköltészet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Bp. 1977-1982. 

Széki népmesék. Szerk.: Nagy Olga. Bukarest. 1976. Kriterion. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás. 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Bp. 1994. 

Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár. Bp. Helikon Kiadó. 
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Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 
 

10. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 

 

· A magyar nép táji-történeti csoportjai II. 

· A 7. évfolyamon tanult elméleti háttér felelevenítése. 

· Felföld csoportjai 

· Palócvidék, Csallóköz, Matyók, Galga-mente, Mátyusföld, Zoborvidék 

· Az  Alföld csoportjainak jellemzői. Milyen hasonlóságokat és 

különbözőségeket találunk az Őrség és az Alföld csoportjai között? 

· Bácska, Bánát, Bodrogköz, Debrecen, a hajdúk, jászok, Kalocsa vidéke, 

kunok, Szeged 

· Erdély, Partium, Moldva, Bukovina 

· MI a Partium? Erdély és a Partium történelmének felelevenítése röviden. 

· Kalotaszeg, Mezőség, Szék, székelyek, csángók (Moldva, Gyimes, 

Hétfalu) 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

Rendszeres, aktív részvétel az órákon. A kapott írásbeli feladatok teljesítése. Időszakos 

ellenőrzés ciklusonként írásban. A minimum követelmények teljesítése. Értékelés 

érdemjeggyel, illetve osztályzattal. 

Tanulmányaik lezárásaként a törvényben foglaltak szerint érintett tanulók számára a 

Művészeti Záróvizsga legalább elégséges rendű teljesítése. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

· videó felvételek az emberi élet szokásairól: 

MTV néprajzi sorozata, 

Gönyei filmek, 

Szőts István néprajzi filmjei 

 hangzóanyagok a szerelmi dalokból, sirató énekekből, 

 videó lejátszó, 

 televízió, 

 magnetofon. 
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Tanári szakirodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar Népszokások. Bp. 1972. Corvina Kiadó. Magyar népszokások 6. 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1979. Akadémiai Könyvkiadó 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. Bp. 1973. 

Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Bp. 1987. Gondolat 

Magyar Néprajz IV. Életmód. Bp.1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz V. Népköltészet. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó 

Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Bp. 1990. Akadémiai Könyvkiadó. 

Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Bp. 1977-1982. 

Széki népmesék. Szerk.: Nagy Olga. Bukarest. 1976. Kriterion. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás. 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Bp. 1994. 

Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár. Bp. Helikon Kiadó. 

 

 

Tankönyvként használt irodalom: 

 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Magyar népművészet 6. Bp. 1972. Corvina Kiadó. 

Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi Kalauz. 1973. Móra Ferenc 

Könyvkiadó. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő múlt. 

Bp. 1997. Planétás 

 

Tánctörténet 
 

Továbbképző 7-8. évfolyam 
 

 

A tantárgy általános célja 

 

A tanulókat az előzetes néptáncos szakmai ismereteire alapozva megismertesse az egyetemes 

és a nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a színpadi néptáncművészet irányzataival, 

kimagasló egyéniségeivel, s közben formálja ízlésüket, s járuljon hozzá ahhoz – a többi 

tantárggyal egyetemben -, hogy a táncművészet értő és élvező befogadójává váljanak. 
 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Tananyag: 

 

· A köznapi és a művészeti mozgás közötti különbség. 

· A tánc ágazatai. 

· A tánc és a társművészetek: zene, képzőművészet. 

· A tánc történetének főbb korszakai: 

· a tánc és a vallások, rítusok, 

· a tánc és szórakozás (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 
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· a színpadi táncművészet kialakulása. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

Tudják a tanulók eddigi néptáncos ismereteik és a tánctörténeti tanulmányai alapján a köznapi 

és a művészi mozgás különbözőségeit összehasonlítani. 

Legyenek képesek önálló felkészülés után a főbb tánctörténeti korszakokat meghatározni. 

Legyenek képesek önállóan a tánc főbb korszakait és azokon belül a tánc funkcióját 

meghatározni, s erről írásban vagy szóban a tánctörténet szakszókincsének használatával 

számot adni. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

Rendszeres részvétel a tanórákon és a közös táncszínházi bemutatókon. Írásban, illetve szóban 

nyújtott felelet. 

Értékelés folyamatosan és félévenként érdemjeggyel, illetve osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

- diavetítő, 

- CD lejátszó, 

- kézikönyvtár (Egyetemes tánctörténet kiadványaiból) 

- műsoros videokazetták a tánctörténet egyes stíluskorszakairól, magyar és külföldi 

balett bemutatókról (MTV sorozat) 

 

Tanári szakirodalom: 

 

Balettek könyve. Szerk.: Kahn Zsuzsa 

Koegler, Horst: Balett lexikon. Bp. 1977. Zeneműkiadó 

Magyar táncművészet. Szerk.: Kaposi Edit, Pesovár Ernő. Bp. 1983. Corvina Kiadó 

Nouverre, J.G: Levelek a táncról. Válogatta: Vályi Rózsi. Bp. 1955. Tud. és Ismeretterjesztő 

Kiadó 

 

8. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

 

Tananyag: 
 

- A Kárpát-medence tánctörténete a korai középkorig 

- A magyar tánctörténet régi stílusú táncai, kialakulásuk, előzményeik 

- Az új stílusú táncok történelmi, társadalmi előzményei, kialakulása 

- A magyar színpadi néptánc előzményei, rövid története és jelentős alakjai 

· Molnár István 

· Szabó Iván 

· Rábai Miklós 

- A színpadi néptánc az 1960-as évektől napjainkig: 

· irányzatok, alkotók, 

· a táncház mozgalom. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  NÉPTÁNC TANSZAK 

 43 

 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

Legyenek képesek a magyar néptánc színpad jelentős alakjaitól egy-egy művet önállóan, 

írásban és szóban – a szakszókincs használatával – elemezni. 

Ismerjék a Kárpát-medence tánctörténeti rétegeit, azok kialakulását, jellemzőit. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés 

Rendszeres részvétel a tanórákon. Írásban, illetve szóban nyújtott felelet. Értékelés 

folyamatosan és félévenként érdemjeggyel, illetve osztályzattal. 

 

Taneszköz és anyagszükséglet: 

 

- diavetítő, 

- CD lejátszó, 

- kézikönyvtár (Egyetemes tánctörténet kiadványaiból) 

- műsoros videokazetták a tánctörténet egyes stíluskorszakairól, magyar és külföldi 

balett bemutatókról (MTV sorozat) 

 

Tanári szakirodalom: 

 

A magyar néptáncművészet múltjáról és jelenéről. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Antal László. 

Szombathely. 1996. BDTF. 

Balettek könyve. Bp. Zeneműkiadó. 

Fuchs Lívia: Fejezetek a modern tánc történetéből. Bp. 1995. Magyar Művelődési Intézet 

Kahn Zsuzsanna: Egyetemes tánctörténet 

Boegler, Horst: Balett lexikon. Bp. 1977. Zeneműkiadó 

Magyar táncművészet. Szerk.: Kaposi Edit, Pesovár Ernő. Bp. 1983. Corvina Kiadó 

Mozdulatművészet. Összeállította: Lenkei Júlia. Magvető – T – Twins. 1993. 

Nouverre, J.G: Levelek a táncról. válogatta: Vályi Rózsi. Bp. 1955. Tud. és Ismeretterjesztő 

Kiadó 

 

Kinetográfia 
 

9-10. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

 

Kötelezően választható a továbbképző 9-10. évfolyamán, de ajánljuk minden továbbképzős 

tanulónak. 
 

 

A tantárgy általános célja: 

 

A tanulók az írásos anyagot sokkal pontosabban, gyorsabban tudják elsajátítani, mint a 

szöveggel leírt folyamatokat. 
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A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés és táncjelírás 

párhuzamosan történik. 
 

Mozdulatelemzés: 
 

1. A tánc tagozódása: fázis-motívum-motívumfűzés-tánc 

 

2. Alaptényezők: 

a, plasztika (irányok, mellékirányok, tágsági fokok, frontirányok, térrajz) 

b, ritmika (hangjegyérték, metrum, ütem, ritmus, tempó) 

c, dinamika (erőfok, feszítés-lazítás) 

 

3. A mozdulat és helyzet típusai 

 

a, mozdulattípusok: 

-lépés 

-súlyt hordó láb mozgása 

-gesztus 

-ugrás 

 

b, helyzettípusok: 

-testpozíció 

-súlytalan testrészek mozdulatlansága 

-szünet a testben 

-szünet a térben 

-szünet a helyen 

Táncjelírás: 

1. Alapfogalmak: 

-vonalrendszer 

-irányok 

 

2. Mozdulattípusok jelölése: 

-lépés jelölése 

-magassági szintek 

-kiegészítő jelek (kapocs, ismétlőjel) 

-ugrás jelölése 

-kiegészítő jelek (távolság növelése,csökkentése…) 

-helyzettípusok jelölése 
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2. év 

Mozdulatelemzés: 

 

1. Mozdulattípusok: 

-forgatás (perdülő, ugró, perdülés nélküli) 

-keringés 

-gesztus 

-kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos-eszköz viszony) 

 

Táncjelírás: 

 

1. Különböző tipusú forgások jelölése (frontirányok) 

2. Kiegészítő jelek (csapás, testrészek, izületek, körzés…) 

3. Keringés jelölése 

4. Újabb gesztusok 

5. Páros viszony jelölése 

6. Fogások jelölése 

7. Vonatkozási jel 

 

Megjegyzések: a kinetográfia a tánc lejegyzésére szolgáló, s kizárólag jelíráson alapuló 

rendszer.  

A Lábán Rudolf nevéhez fűződő táncjelírást, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó 

mozdulatelemzést hazánkban Szentpál Mária fejlesztette tovább (figyelembe véve Ann 

Hutchinson és Albrecht Knust munkásságát is), míg a MTA Zenetudományi Intézetben 

található Táncírás Tár létrehozásával Lányi Ágoston szerzett nagy érdemeket. 

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

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

osztályzatra szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai – továbbhaladás feltételei: 

1. év 

félévi beszámoló: 

- egyszerű motívum (karikázó- ugrós) leolvasása, stílusos előadása, 

- a motívumok ritmusának pontos eltapsolása, 

- a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése. 

év végi beszámoló 

- verbunk, illetve csárdás motívum leolvasása, stílusos előadása, 

- mozdulattípusok felismerése. 

 

2. év 

félévi beszámoló: 

- legényes motívum leolvasása, stílusos előadása, 

- mozdulattípusok felismerése. 

év végi beszámoló: 

- eszközös motívum, 1 páros motívum leolvasása, stílusos előadása. 
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Tanári szakirodalom: 

 

Sz. Szentpál Mária: A mozdulatelemzés alapfogalmai. Bp. 1967., 1978. 

Sz. Szentpál Mária. Táncjelírás (Lábán – kinetográfia) 

I. kötet 1964., 1976. 

II. kötet 1969. 

III. kötet 1973. Bp. 

Lányi Ágoston: Néptánc olvasókönyv. 1980. Bp. 

 

Népi ének 
 

Alapfok 
 

I. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

Készségfejlesztés: 

 

- a természetes testtartás kialakítása, 

- a helyes légzés elsajátítása, 

- artikulációs gyakorlatok, 

- hangképző gyakorlatok. 

 

 

Tananyag: 

 

- ütempáros és strófikus elemeket tartalmazó gyermekdalok, 

- téli ünnepkörhöz kapcsolódó szokásdallamok, 

- újévi köszöntők, lucázás, betlehemes dalok, 

- dél-dunántúli dudálás, ugrós és csárdás dallamok, 

- régi stílusú népdalok. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

- a tanuló énekeljen jó szövegértéssel, megfelelő légzéstechnikával, 

- ismerje a tanult gyerekdalokat fajtáik szerint is, 

- vonulás, kapuzó, párválasztó, 

- a tanuló ismerje fel és meg tudja különböztetni a dél-dunántúli táncrend dallamait. 

- Önállóan is képes legyen megfelelő hangmagasságból elénekelni a megtanult dalokból 

dalcsokrot. 

 

Ellenőrzés, értékelés: 

 

Rendszeres és aktív részvétel a népi énekórákon és szerepléseken. A minimum 

követelmények teljesítése. Folyamatos értékelés érdemjeggyel, szummatív, lezáró értékelés 

félévkor és tanév végén osztályzattal. 
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Taneszköz: 

 

Hangzóanyag, eredeti hangzóanyag, népi hangszerek. 

Tanári szakirodalom 

Dobszay: A magyar dal könyve 

Bodza – Paksa: Népi éneklés I. 
 

 

Népi ének 
 

Alapfok 
 

2. évfolyam 
 

Óraszám: 35 óra 
 

 

 

Készségfejlesztés: 

 

- a légzéskapacitás növelésére irányuló gyakorlatok, 

- hangterjedelem növelése, 

- artikulációs gyakorlatok, 

- könnyebb díszítései. 

 

 

Tananyag: 

 

- Somogyi, Rábaközi, Dél-alföldi, Kalocsai ugrós dallamok, 

- új stílusú csárdás dallamok, 

- tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó szokásdallamok, 

Gergely-járás, Farsangi dalok: Talalaj, Sárdózás, Pünkösd énekek, Kiszehajtás dalai. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

- tudjanak segítség nélkül elénekelni minden tanult dalfajtából szöveg és 

dallambiztonsággal 3 dallamot, 

- képes legyen hangszeres kíséret mellett pontos belépésre és a tempó megtartására. 

- Ismerje a félév dalkincsét és ezek stílusos önálló éneklésére is képes legyen. Ismerje 

fel a dalokat hangzóanyagról és tudja ezeket tájegységenként besorolni. 

- A szokásdallamoknál tudjon a dalokhoz kapcsolódó szokásokról is beszélni. 

 

Ellenőrzés, értékelés és minősítés: 

 

Rendszeres és aktív részvétel a népi énekórákon és szerepléseken. 

Folyamatos értékelés érdemjeggyel, lezáró értékelés félévkor és a tanév végén osztályzattal. 

 

Taneszköz: 

 

Hangzóanyag, eredeti hangzóanyag, népi hangszerek. 
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Tanári szakirodalom: 

 

Bodza – Poksa: Népi énekiskola II. 

 

51. § (3) Művészeti alapvizsgát először azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a 

továbbhaladás feltételeként, akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az 

alapfokú művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán. Addig az időpontig, 

ameddig a továbbképző évfolyamra lépés előfeltételeként a művészeti alapvizsga nem 

követelhető meg, a tanuló az e rendelet 17. §-a (4) bekezdésének alkalmazásával akkor 

kezdheti meg tanulmányait az alapfokú művészetoktatási intézmény továbbképző 

évfolyamán, ha legalább két alapfokú évfolyamot sikeresen elvégzett. 

 

 A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosítja 

fel a tanulót. 

 A művészeti alap- és záróvizsga követelményei, vizsgafeladatai az iskola helyi 

tanterve alapján kerül meghatározásra az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjában foglaltak figyelembe vételével. 

 
 

A Néptánc Tanszak Vizsgakövetelményei 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
 
1. A vizsga részei 
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
1.1. Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Folklórismeret 30 (írásbeli), illetve 5 (szóbeli) perc 
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Népi játék, néptánc 
- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), egyénenként, illetve párban, összesen 4 perc 
2. A vizsga tartalma 
2.1. Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll. 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 
feladatokat tartalmaz. 

A szóbeli vizsgán a diákok egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 
Folklórismereti témakörök: 
- Jeles napok 
- Munkavégző ünnepek 
- Az emberélet fordulói 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 
Improvizáció: 

A három táncdialektusból választott, és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult 

táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), 

illetve egyénenként, párban. 

Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne legyen ugyanabból 

a dialektusból. 
3. A vizsga értékelése 
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3.1. Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
írásbeli 

. A feladatsort, vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
Szóbeli 
- A szokás elhelyezése az évkörben, 
- A szokástartalom ismerete (magyarázata), 

- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 

3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 
 
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
 
1. A vizsga részei: 
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
1.1. Az írásbeli, vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 5-10 perc 
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Néptánc 
- improvizáció összesen 8-10 perc 
2. A vizsga tartalma: 
2.1. Az írásbeli, vagy 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) 
- folklórizmus, 
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 
Improvizáció: 
A helyi tantervben meghatározott 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 tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 
felállást, a jellegzetes viseleteket. 
3. A vizsga értékelése 
3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
A feladatsort, vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
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- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 


