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MOZGÁS ÉS TÁNC 
 
A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történő önkifejezés fejlesztése, a 
testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető mozgástechnikai elemek megismertetése és 
elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók legyenek képesek színházi helyzetekben 
megvalósuló, mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására. 
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos mozgásokra, illetve táncra 
épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a mozgásban fellelhető szabadságérzetet, a test 
alkalmassá tételét különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit 
– a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait 
– a verseny–, illetve körjátékok különböző fajtáit 

Fejlessze a tanulók 

– mozgásintenzitását 
– mozgáskoordinációját 
– koncentrációját 

Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk testének megismerésére 
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– a mozgás örömének megtapasztalására 
– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 
– a játékokban rejlő kreativitás kibontására 
 

Tananyag 

Indítás–megállítás gyakorlatok 

– Az indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása versenyjátékok, 
illetve szituációs játékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály típusú játékok, a kettős körben történő 
páros fogók) 

 

Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok 

– Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, szabálybeli 
átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére  
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Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 

– Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdő (álló társak között) és testrész–vezetéses (pl. egyik, 
majd másik kar, mellkas, fej) futások 

 
 

Egyensúly játékok 

– Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelő, Gólya viszi...), ilyen 
játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok  

 

Népi játék, tánc 

– Körjátékok, ügyességi játékok: különböző fogócskák (terpesz–, fészek–, láncfogók), ritmusjátékok 
(egyenletes lüktetés erősítése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű ugrásgyakorlatok ugrós zenére, 
különböző támaszhelyzetekben 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a versenyjátékok szabályrendszerét 
– a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 

Legyenek képesek 

– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 
– csoportos feladatokban való részvételre 
– az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére 
 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bemelegítéshez szükséges játékformákat 
– a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket 
– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit 
– népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit  

Fejlessze a tanulók 

– mozgáskoordinációs készségét  
– koncentrációs készségét 
– fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát  

Ösztönözze a tanulókat 

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– partnerekkel való együttműködésre 
– kis csoportokban történő tevékenységre 
– a kreatív képességek kibontakoztatására 
– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 
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Tananyag 

Bemelegítő játékok 

– Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait játékos 
szituációba tevő gyakorlatok 

 

Futásos gyakorlatok 

– A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, különböző tempójú, karakterű 
és funkciójú futástípusok használatával 

 

Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok 

– Egyensúlygyakorlatok támasz– és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint 
fogásváltásos irányítással 

 
Népi játék, tánc 
– Utánzó (pl. állatutánzó) játékok, párválasztó–játékok, népi gyermekjátékok, lánc és körformák a táncban; 

ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a közösségi táncélmény megszerzése (pl. ugrós táncok 
alapmotívumaival, cifrák, lengetők)  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a csoportos futás–, egyensúly– és bizalomgyakorlatok szabályait 
– a népi gyermekjátékok menetét 

Legyenek képesek 

– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 
– a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre 
– az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére 
 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a talajfogás különböző módozatait 
– a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetőségeit 
– a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének lehetőségeit 
– a gyakorlatok egymásra épülésének különböző lehetőségeit 
– ugrós táncok motívumfűzéseinek lehetőségeit 
Fejlessze 
– a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű használatát kívánó 

gyakorlatok végzése során 

Ösztönözze a tanulókat 

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
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– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 
 

Tananyag 

Bemelegítő játékok 

– A gimnasztika életkornak megfelelő gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 
 

Futásos gyakorlatok 

– Szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával; 
testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún. kígyózó futás 

 

Állatmozgások, középmagasságú mozgások 

– Különböző mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy végtag egyenrangú, a 
testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom– és macskakarakterű mozgáselemek elsajátítása 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben történő gyakorlatok, 
partner–felismeréses játékok csukott szemmel 

 

Mozgássorok, motívumsorok felépítése 

– Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fűzése, elemsorrá fejlesztése 
 

Tánc  

– Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motívumokkal  
– Ugrós táncok motívumfűzései: szólóban, párban 
 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetőségeit 
– a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fűzésük lehetőségeit 

Legyenek képesek 

– a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 
– a magasságszintek rugalmas váltására 
– az állatmozgások koordinált végrehajtására 
– a táncelemek stílusos reprodukálására 
 

4. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit  
– a mozdulat lassításának technikai összetevőit 
– a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit 
– a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, technikáját  

Fejlessze a tanulók 

– térérzékelését 
– egyensúlyérzetét és koordinációs képességét 
– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 
– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására  
 

Tananyag 

Tér– és helyzetérzékelő gyakorlatok 

– A térirányok, a színpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér mindhárom dimenziójában 
való elmozdulás képességének megteremtése, csukott szemes és az ún. Vezetéses gyakorlatokon keresztül 
a tér érzetének, érzékelésének fejlesztése 

 

Egyensúly– és lassított mozgás–gyakorlatok 

– Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés nélküli vezetése, páros, 
csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, súlyfelvétel, s a különböző támaszhelyzetek gördülékeny 
megoldása, a súly és erőegyensúly megteremtése  

 

Kórusmozgások 

– Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy mozgáskombinációk 
szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes irányok, a mozgáskarakter és ritmus 
megtartása, az egységes mozgáskép kialakítása 

 

Tánc 

– Táncba hívó játékok (pl. hajlikázó) 
– Párválasztó játékok 
– Páros táncok 
– Ugrós–legényes táncok 
 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult feladatok technikai összetevőit 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit 
– az ugrós–legényes táncok alapjait 
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Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történő elvégzésére 
– az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlő lehetőségek alkalmazására 
– különböző típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására  
 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetőségeket 
– a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket  
– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 
– ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit  
– az eszközös táncok technikai felépítését 
– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 

Fejlessze a tanulók 

– mozgástechnikai és ritmikai képességét 
– mozgásának intenzitását és dinamikáját 
– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 
– a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására  
 

 

 

Tananyag 

Analitika, izoláció 

– A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a feszítés és lazítás lebontása 
kisebb „egységekre”  

 

Bizalomgyakorlatok 

– Partner talajra kísérése dőléses, billentéses helyzetből 
– Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fűzése  
 

Lépés– és járásgyakorlatok  

– Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül 
– A gerinc mozgatása törzshullám–gyakorlatokon keresztül 
– Láb– és  kar–gyakorlatok plasztikus lehetőségeinek kibontása  
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Ritmika 

– Alapfokú ritmusgyakorlatok 
– Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal  
– Többszólamúság a ritmusban 
– Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre 
 

Tánc 

– Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprő, párna, kendő, kalap) 
– Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival) 
 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– az eszközös és páros táncok technikai alapjait 

Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított elvégzésére 
– karaktermozgások elvégzésére  
– egyszerű mozgáselemek, technikai  gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba rendezésére 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában 
– a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket 
– a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének feltételeit 
– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus megteremtésének 

technikai összetevőit 

Fejlessze a tanulók 

– bátorságát és akaraterejét  
– mozgásának precizitását, részletgazdagságát 
– koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett gyakorlatokban  

Ösztönözze a tanulókat 

– részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére  
– különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre 
– mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására 
 

Tananyag 

Gyakorlattervezés 
– Különböző típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítő gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színházi 

feladatnak megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése 
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Bizalomgyakorlatok 
– A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai aktivitást követelő 

feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő változatok) 
 

Technikai előkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz) 

– Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros helyzetekben 
– Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika  
 

Tánc 

– Kollektív táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált zenei illeszkedés és a 
csoporttáncolás adta lehetőségek érvényesülnek) 

– A testen megjelenő többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása) 
 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– kollektív táncformák technikai alapjait 

Legyenek képesek 

– különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására 
– attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosított bemutatására 
– partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel történő elvégzésére 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait 
– az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 

Legyenek képesek 

– a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos elvégzésére,  
– a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására  
– az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 
– karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– egyéni produkció 2–3 perc 
– csoportos produkció 10–20 perc 
 

A vizsga tartalma 

Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai gyakorlatok, tánclépések, 
illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével kiválasztott és összeállított produkció 
 

A vizsga értékelése  

– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 
– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, dinamika, térhasználat, 

koncentráció, együttműködés) 
 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált végtagmozgatás, 

illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének attribútumait 
– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 
– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– izolációs képességét, testtudatát 
– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 
– az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő elsajátítására  
 

Tananyag 

Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok 
– Gurulás előre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen átfordulás oldalra, illetve ezek 

gimnasztikus előkészítése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika előkészítés leforgásos, féltérdre érkezéses, 
kigördüléses módon  

 
Színházi akrobatika 
– Esés és zuhanás, pofon, ütések, színházi verekedés, tárgyhasználat 
 
Pantomim alapgyakorlatok 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 

12 

 

– A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, emelés), illetve az 
előkészítésben szereplő izolációra, feszítés–technikára és járásgyakorlatokra 

 

Jelenlét–gyakorlatok 

– A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, erősítése a néző irányított 
figyelmének megragadása érdekében   

 

Tánc 

– Nemi identitást erősítő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. legényesek) 
– A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátítása 
 

Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 

– Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika pontosítása, a gyakorlat szituációba 
helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi mozgáshelyzetek pontosítása, motívumsorrá 
tervezése 

 

Karaktermozgások 

– A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás motívumok egymásután 
illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső ritmizálásával, az egymásból nem következő 
elemek találkoztatásakor kialakuló sajátos stílus megteremtésével 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– a tanult táncformák technikai alapjait 

Legyenek képesek 

– a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag pontosított, jelenléttel bíró, 
koncentrált elvégzésére 

– tánctechnikai elemek helyes elvégzésére 
– karaktermozgások elvégzésére  
– egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére 
 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– különböző tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét  
– a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és különbözőségeit  
– rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállításának lehetőségeit 

Fejlessze a tanulók 

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az alkotó folyamatban 
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– színházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal szembeni szándék 

megszületésére, kialakulására 
– improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való részvételre  
 

Tananyag 

Kontakt tánc előkészítés 

– Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve tárgyhasználattal, partnervezetéses 
gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly elvezetéssel; alapfokú kontakt tánc– és mozgásszínházi 
technikák elsajátítása 

 

Emelések 

– Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák felhasználásával, futólagos 
emelések lendület elvezetéssel 

 

Zenés improvizáció 

– Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, különböző stílusú és 
karakterű zenékre; rögzített mozgásanyag, motívumsor alkalmazása több, egymástól erősen eltérő zenemű 
felhasználásával 

 

Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 

– Az előzőleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészített, szituációkra, jelenetekre bontott 
alapanyag improvizatív feldolgozása és rögzítése, majd előadássá szerkesztése 

 

Tánc 

– A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, különös figyelemmel a 
tartás–ellentartás technikájára (pl. mezőségi páros táncok) 

– A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása 
 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– a tanult táncformák technikai alapjait 

Legyenek képesek 

– különböző tánctípusok és mozgásszínházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag pontosított, jelenléttel 
bíró, koncentrált elvégzésére 

– eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának megfelelő mozgás– és 
tánc elemek alkalmazására 
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9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozgás– és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, elmélyítésére irányuló 
megoldások technikai összetevőit 

– a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában 

Fejlessze a tanulók 

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú színházi, s a maszkos technikákat alkalmazó 
munkában 

– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– kreativitását a tánc– és mozgásszínház terén 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  
– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró megjelenítésére 
– a színházi értékű tánc– és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre 
 

Tananyag 

Szimbolikus pantomim mozgások 

– Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus megjelenítési formája 
 

Lassított mozgás – lassú színház  

– A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok billenés nélküli, 
súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok 

 

Maszkos gyakorlatok 

– Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus maszkok használatáig terjedő 
lehetőségek megtapasztalása; a test idomulása a maszkos játékban, a maszk formáló, irányító ereje a 
mozdulatokban 

 

Improvizáció és mozgástervezés 

– Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid motívumokra, sűrű, 
pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül 

– Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká 
– rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása   
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Tánc 

Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs gyakorlatok 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 

Legyenek képesek 

– különböző tánc– és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 
– a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére 
– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 
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10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosítása, értelmezése, s 
érzeteinek működtetése révén 

– a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a technikai környezet 
meghatározása mellett 

Fejlessze a tanulók 

– képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén 
– jelenlétét tánc– és mozgásszínházi helyzetekben 
– színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában 

Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  
– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró megjelenítésére 
– mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 

Tananyag 

Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése 

– Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával készített 
koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia 

 

Mozgásszínházi előadás 

– Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit tekintve előkészített 
alapanyag adaptációjának elkészítése csoportos formában 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
– a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a színházi munkában, a színházi típusú 

alkotófolyamatokban  

Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési elemeinek 
alkalmazására és igényes működtetésére 

– színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított improvizáció színházi értékű 
megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a korábban tanult technikák szabad alkalmazása, minőségi 
működtetése révén 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 
– a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 
– néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust 
– a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 
– a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 

Legyenek képesek 

– egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy koreográfia előadására, 
bemutatására, esetleg összeállítására 

– a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 
– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 
– színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 
– tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 
– rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– etűd 3–5 perc  
– előadás 15–30 perc 
 

A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Etűd 
Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás–, illetve táncszínházi vagy pantomim technikai produkció lehet. 
A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 
Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett 
képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
Csoportos előadás 
Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet. 
Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie oly módon, hogy 
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
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A vizsga értékelése  

– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 
– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika, dinamika, 

térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés) 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) 

taneszközök 

 
Egészalakos tükör 
CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Videokamera 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 
Tornaszőnyeg  
 


