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 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója 3UZB2X8WI0U2QAN7 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve CSURÁK ILDIKÓ JÚLIA 

Az értékelt azonosítója 78396795629 

Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés 

Az adatgyűjtést végző neve Lukács Éva 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

76618207768 

Az adatgyűjtés dátuma 2019.05.08. 

 

A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 
 

1. Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az 
önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi 
önértékelés(ek) adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési 
tervei 
  

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

  n.é. 

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti 
eredmények? 

n.é. 

3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti 
eredményekhez képest az egyes területeken? 

  n.é. 

 
  



2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 
  

1. Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

Tanmenete tartalma kielégítő, a tanulói kompetenciák fejlesztése megjelennek. Pl:  

Adottságok és készségek kialakítása, melyek alkalmassá teszik a tanulót a 

tánctanulás szükséges kompetenciáinak elsajátításához; Táncos készség és 

képességfejlesztés; A tanulók személyiségének fejlesztése; A tanulói csoport, mint 

közösségkialakításának segítése; A tanulás támogatása; A tanulók 

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése; Az együttműködés képessége; 

Esélyegyenlőség; Tehetséggondozás. Kulcskompetenciák: Készség, képesség, 

ismeret és attitűd együttes fejlesztése. 

2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

A pedagógus a NAT és a helyi tanterv elvárásainak, célkitűzéseinek és 

feladatrendszerének megismerése után alkotta meg tanmenetét. Széleskörű, 

alapos. 

3. Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások 
tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

A versenyek, fellépések szervezése, mint tanórán kívüli tevékenység a tanmenethez 

és a tantervi követelményekhez szervesen kapcsolódik.  

4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások 
tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

A tanórán kívüli tevékenységek és egyéb foglalkozások tervezése a személyiség- és 

közösségfejlesztési feladatokhoz többféle módon kapcsolódik, főleg a közös 

tevékenykedés, csoportos táncolás, beszélgetések, kreatív játékok megvalósítása, 

melyek fejlesztik a csoport tagjainak a közösséghez való tartozását.  

5. Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő 
tanulókkal kapcsolatos feladatok? 

A csoport összetétele homogén, ügyesen, hatékonyan dolgoztak együtt. A kolléga 

nem tesz különbséget a különböző képességű gyerekek között, egyaránt szívesen 

dolgozik mindenkivel, sőt, külön lehetőségnek tekinti ezt a kihívást. 

 

 



 

6. Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső 
kapcsolódások? 

A tantárgyi belső és külső kapcsolódások nem fellelhetőek az éves tervezésben. 

7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

Az alaposabb megismeréshez útmutatást, segítséget kér a tanulókat tanító  

kollégáktól,  a szerzett ismereteket beépíti mind a tervező, mind a gyakorlati 

munkájába.  

8. Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

A fogalmak egymásra épülése a dokumentumokban követhetőek, világos 

vezetésben és tervezésben jelennek meg. 

9. Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

Az egyéni tanulói igényekre figyelve tervezi meg munkáját, épít a közösség egységes 

igényeire, elvárásaira. Igény szerint kiegészíti, bővíti a nevelő ezen folyamatokat.  

10. Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

Az értékelés, mint didaktikai feladat szertepel a tervezésben, tervezett értékelési 

eszköz nem található az éves tervezésben. A megvalósítás módjára, mikéntjére nem 

tért ki a kolléga.  

11. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, e-eszközök, egyéb szükséges eszközök)? 

A tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket nem tartalmazza. 

 

       

 

 

  

 
 



3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 
  

1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 
szaktudományos ismereteknek? 

Az óratervekben szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz kapcsolódó 

korszerű szaktudományos ismereteknek.  

2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

Főként testnevelés- magyar irodalom, magyar nyelv, földrajz, történelem, fizika, 

folklórismeret, ének-zene viszonylatában jelenik meg a tantárgyi belső és külső 

kapcsolódás. 

3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, 
tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

A feladatok, célkitűzések teljesülését hatékonyan segítik a tervezett módszerek, 

tanulásszervezési eljárások és a foglalkozás felépítése. Módszerek: Tanári közlés, 

forntális feladatszabás, szemléltetés, munkáltatás, példaadás, elbeszélés, 

megbeszélés, magyarázat.  

Tanulói munkaformák: Frontális munka, egyéni munka, csoportmunka. 

4. Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

A célkitűzés támogatja a megszerzett tudás alkalmazását, a tanulók kellő 

ügyességgel, magabiztossággal és láthatólag nagy élvezettel végezték el a 

feladatokat. 

5. Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

A foglalkozások tervezésénél hatékonyan érvényesül a cél–tananyag–eszköz 

koherenciája, épít a pedagógus e három összetevőre, felépített, tartalmas és 

követhető a tervezése. 

6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

Az óratervben fellelhető egyéni munkaforma alkalmazása, a kolléga megpróbál 

építeni az egyéni tanulói igényekre is. De mivel csoportfogalkozásról van szó, ezért 

elsődleges az összmunka, a közösség együttes foglalkoztatása. Közös táncolás, 

körjátékok. 

 



7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? (Csoportos oktatás 
esetén.) 

Támogatja a terv a tanulói együttműködést, a szociálist tanulást, folyamatos 

csoportos munkát tervez. 

8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

Megjelennek a tervben mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés 

feladatai. A közös tevékenykedés, a csoportmunka, a sok közös játék építi a 

közösséget, a személyiséget. Ennek követésében, kialakításában a nevelő jól 

tervezett. Óratervében kitér a kolléga a szociális érzékenység fejlesztésére, valamint 

a hatékony együttműködés kialakítására is. 

9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

Megfelelnek a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök. Folyamatos szóbeli 

értékelési formát választ. 

10. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 
sajátosságaival? 

n.é. 

11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 
célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 
művészeti ágakhoz, intézményi innovációhoz.) 

  n.é. 

12. Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

Óraterveibe a kolléga nem épít alternatív módszertani és tartalmi megoldásokat, nincsen 
két választási lehetőséget felkínáló tevékenység. 
 
  



4. Napló 
  

1. Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

A beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit teljes mértékben 

követi. 

2. Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését követi.  

3. Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 
feljegyzések)? 

  A napló adminisztrációja naprakész.  

4. Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 
határozatok, javaslatok? 

 n.é. 

5. Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 
viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 n.é. 

  

 
  



 

5. Tanulói füzetek (ahol szükséges) 
  

1. Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 n.é. 

2. Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 n.é. 

3. A tanulói produktumok, illetve ahol szükséges, a füzetek tartalma összhangban van-e az 
éves tervezés dokumentumaival és a helyi tanterv követelményeivel? 

  n.é. 

4. A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 n.é. 

5. A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 n.é. 

6. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 
szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

  n.é.  

7. Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 
lehetősége? 

 n.é. 
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1. A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 
önértékeléséhez 
  

1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 
 
Folyamatosan továbbképzem magam, elkötelezett híve vagyok az élethosszig tartó 
tanulási stratégiának. 

 

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid 
távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 
 

A tervezésnél, a rövid és hosszútávú célok meghatározásánál elsődleges szempont a 
tanulók képességeinek és készségeinek kiinduló állapota, valamint az egyes folyamatok 
végére elért eredményeket, s a tapasztalatok alapján kerül sor az esetleges korrekcióra. 

3. Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 
struktúráját? 
 

Egyéni és csoportos beszélgetések, foglalkozások, valamint speciális drámajátékok 
során. 

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott 
együttműködni? 
 

Szülőkkel, a tanulókat tanító kollégákkal. 

 



5. Milyen a kapcsolata a szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat 
végez, vállal? 
 

Jó a kapcsolatom, rendszeresen szervezek versenyeket, bemutatókat. 
 

6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a 
korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 
 

Elsősorban gyakorlati feladatokat adok: projektmunka, etűdszerkesztés. A növendékeket 
mindig önmagukhoz viszonyítom. 

7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és 
milyen céllal alkalmaz szívesen? 
 

Előadás, leírás, magyarázat, megbeszélés, vita, elbeszélés, szemléltetés, 
projektmódszer, szerepjáték, játék. Frontális munka, egyéni munka, csoportmunka, 
páros munka. 

8. Hogy használja a tantárgyköziség lehetőségét? 
 

Valamennyi órán tudatosan kapcsolódok a többi tantárgyhoz, valamint kiemelten 
figyelek a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 
 

Előadás, leírás, magyarázat, megbeszélés, vita, elbeszélés, szemléltetés, 
projektmódszer, szerepjáték, játék 

 

10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 
 

Mindig a közvetlenségre törekszem az elérendő céloknak megfelelően. 

11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg 
motivációs eszközeit? 
 

Úgy tervezem meg az órai munkát, hogy a megfelelő szervezési módok, és módszerek 
egyénre szabottan fejthessék ki motiváló hatásukat. 

12. Milyen módon segítik munkáját az IKT eszközök? 
 

Folyamatossá, hatékonnyá teszik. 

13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját? 
 

Differenciálással. 

 



14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 
 

A gyermekek közötti különbségekre az oktatásban inkább lehetőségként, semmint 
akadályozó tényezőként tekintem. 

15. Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 
 

A tevékenységem során alkalmazkodom a tanulók tanulási igényeihez, igyekszem 
megismerni a tanulók szükségleteit és ennek megfelelően differenciálok, természetesen 
folyamatos reflexióval. 

16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 
 

Versenyekre való felkészítéssel, órán kívüli foglalkozások során, órai differenciálással. 

17. Hogyan jelenik meg a személyiségfejlesztés- és közösségfejlesztés a pedagógiai 
munkájában? 
 

Beszélgetések, közös programok, fellépések szervezése, differenciálás. 

18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani?  
 

Figyelek a terem otthonosságára, megfelelő munkakörülmények kialakítására. 

19. Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak a különbözőségében rejlő 
értékeket a munkája során? 
 

Differenciálással, építek rá a feladatok megoldásánál. 

20. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanukó(k) önértékelését 
ösztönözni? 
 

Minden tanítási órán, az egyes részek végén. 

21. Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? Milyen módon működik 
együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? Hogy működik együtt 
más intézmények pedagógusaival?  

 
Beszélgetések során, az érintek partnerek bevonásával. 

 

22. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a 
kapcsolatot a tanulók szüleivel?  
 

Valamennyi infokommunikációs eszközt használom. Személyesen, facebook 
csoportban, messengeren. 

 

23. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 
továbblépés igényét?  

 



Állandó tanulás. 
 

24. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 
 

Szakmai elhívatottság, szakmai ismeretek folyamatos bővítése. 

25. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 
 

Az új NAT széleskörű megismerését. 
  

 

 

  



 

2. A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának 
önértékeléséhez 
  

1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

A pedagógus szaktárgyi, pedagógiai felkészültségét kiválónak tartom. Módszertani 

ismeretei kimagaslóak. Tervezéseiben és az óra gyakorlati megvalósításában 

sokrétű,  változatos és többféle módszer köszönt vissza.  

2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 
tanulócsoportoknak? 

A pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a tanulócsoportoknak 

megfelel. 

3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló 
tanulását? 

Bemutatással, motivációval segíti, irányítja a tanulók önálló tanulását. Tanítja a 

tanulókat az önálló gondolkodásra, feladatmegoldásra, fejlesztő szándékú 

visszajelzéleket, értékeléseket alkalmaz. 

4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

  Folyamatos figyeléssel, reflexiókkal, útmutatással, értékeléssel. 

5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

A pedagógus és a szülők közötti kapcsolat jó. A látott két óra nyílt óra volt, 

valamennyi szülő részt vehetett rajta, sőt, beálltak táncolni is az óra végén. 

Közvetlen, partneri volt a kapcsolat. A tanulók elfogadják, tisztelik, követik, jól tudtak 

együtt dolgozni. A kolléga kellő határozottsággal, odaadóan és figyelemmel tudta a 

csoport tanulóit vezetni, irányítani. 

6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

Közösen végeztek mindent, sokat játszottak, körbeültek, beszélgettek, meghallgatták 

egymást, figyeltek egymásra. Fegyelem volt az órákon, mindenki végig dolgozott, a 

kolléganő pedig folyamatosan mutatta, magyarázta a mozgásokat, vezette a sorban 

végzett gyakorlatokat, sőt, velük együtt táncolt ő is, ezzel segítette a gyerekek 

munkáját. 



7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a 
tanulócsoportoknak? 

A pedagógus értékelő munkája megfelel az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak. 

8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

Jó a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel, tisztelik, elfogadják. 

9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

  Megfelelő, elismerésen, elfogadáson, tiszteleten alapul. 

10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

Nyitott, jó a hozáállása, igyekszik teljesíteni a rábízott feladatokat, átadja tanácsait. 

11. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

Részt vesz továbbképzéseken, szívesen dolgozik együtt kollégáival, együttműködő. 

12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

  Ötletekben, javaslatokban, a feladatok elvégzésében. 

13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

Reális önismerettel rendelkezik a pedagógus, meghallgatja a visszajelzéseket, 

véleményem szerint képes is a változtatásra. 

14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

Az önfejlesztés igénye megfigyelhető, bár alapból nagyon jó pedagógus, elkötelezett, 

elszánt a szakmája iránt, a szakmai ismereteinek folyamatos bővítésének igénye 

állandó. 

15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

Elégedett vagyok a pedagógus munkájának eredményességével. A látott két óra 

nagyon tetszett, élvezetes és hatékony volt, profi módon koordinálta a 

munkafolyamatokat, nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Bátran énekeltek, szépen 

táncoltak, lehetett látni, hogy szívesen dolgoznak együtt a pedagógussal. Minden 

folyamatban bátorságot, magabiztosságot fedeztem fel. 

16. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

A csoporttal való együttműködést, a tantárgy adta lehetőségek abszolút kiaknázását, 

a készségek sokrétű fejlesztését, a közös munka hatékonyságát és sikereit. 



17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

Nyitottnak ismertem meg, nem volt nehéz a közös munka. Hatékony, preciz. A 

tervező munkájában is próbál nagyon alapos lenni, de az éves tervében a 

tantárgyköziség konkétabbá tétele, az értékelés gyakorlati formájának megnevezése 

és a céloknak megfelelő eszközök betervezése a jövőben szükséges lenne. 

18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart 
fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 

Elsődleges a személyes kapcsolattartás számára, de az intervet adta lehetőségeket 

is használja: facebook, messenger, e-mail. 

19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességeit? 

Nyitott. A csoporton belüli konfliktusokat is hatékonyan kezeli. 

 

 

  



 

 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója 3UZB2X8WI0U2QAN7 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve CSURÁK ILDIKÓ JÚLIA 

Az értékelt azonosítója 78396795629 

Az adatgyűjtés módszere Megfigyelés 

Az adatgyűjtést végző neve Lukács Éva 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

76618207768 

Az adatgyűjtés dátuma 2019.05.08. 

 

1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési szempontjai 
  

1. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

Határozott, magabiztos, a gyerekekkel együtt játszott, táncolt. Nagyszerű volt a 

hangulat, igazi gyerek-központú, élvezetes, vidám órákat láttam. Végig irányító 

szerepet töltött be a pedagógus, a tanulók partnerek voltak. 

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

Érthető volt a pedagógus kommunikációja. A csoport jól ismerte a bevált játékokat, 

feladatokat. Minden játékban részt vett a kolléga, mutatta a lépéseket, feladatokat, 

kezdve a bemelegítéstől egészen a tánclépésekig, az ismétlésig, az óra végi közös 

szülő-gyerek körtáncig.  

3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

Nem differenciált az órán, csoportban dolgoztak. Előzetesen bemutatta a lépéseket, 

majd koordinálta, irányította a csoport munkáját. Aki segítségre szorult, annak 

segített, korrigált. 

4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

Végig vezetett, irányított, segített, a tanulók pedig végig figyelték, együtt dolgoztak a 

kollégával.  



5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban 
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

Szakszerű volt a pedagógus fogalomhasználata. Voltak érdekes készségfejlesztő 

mozgásgyakorlatok, tánclépések, amelyeket először a kolléga bemutatott, majd 

sorban, egymás után eltáncoltak a tanulók. Nagyon sok alap tánclépést átismételtek, 

gyakoroltak.  

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

Igen, a tantárgyi kapcsolódás a testnevelés, az ének-zene, szolfézs ismeretek 

tantárgy körében volt fellelhető. 

7. Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a 
tanulókkal tudatosítani? 

Az óra fő céljai voltak: A közös játék szabályainak betartása; Az ugrós jellemző 

mozdulattípusainak helyes végrehajtása; A mozgásban megjelenő kommunikációs 

tevékenység; A játékok  törvényszerűségei, izületek tágassága; A tartás javítása, 

izmok nyújtása, lazítása; Zenei lüktetés; Társas kapcsolatok, Önállóság, 

önszabályozás, önfejlesztés; Szociális érzékenység; Az esztétikus mozgás; 

Együttműködés; A magyarságtudat; Érzékelés (kinesztetikus érzékelés); Vizuális 

képességek, Alaklátás- és formaállandóság képessége; Tapintásos-sztereognosztikus 

észlelés képessége; Térpercepció észlelés képessége; Hallási /akusztikus észlelés 

képessége; Keresztcsatornák komplex működésének képessége; Tudja a készég-, 

képességfejlesztő gyakorlatokat funkciójuk szerint végrehajtani; A végrajtás közben 

készségei, képességei fejlődjenek; Legyen képes a játékokat önállóan játszani; 

Legyen képes a mozdulattípusokat megkülönböztetni egymástól.  

8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 
elérését? 

Megfelelően támogatták és elősegítették az elvégzett feladatok és az alkalmazott 

módszerek a kitűzött cél elérését. Nagyon sokat dolgoztak a tanulók az órákon, 

alaposan el is fáradtak, de példamutató volt a fegyelem, a figyelem.  

9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 
tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

A választott módszerek és tanulásszervezési eljárások nagyon jól illeszkedtek az 

óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz. Érthetőek, követhetőek, 

világosak voltak. 



10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 
módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

Megfeleltek a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek. IKT- módszerek, projektmódszerek 

túlnyomóan nem domináltak az órán. 

11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

Az egyes táncok gyakorlása után megdicsérte a teljes csoportot. A jól táncoló 

gyerekeket kiemelte, végig motivált, végig értékelt. 

12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 
fokozni? 

Végig az órán aktívak voltak a tanulók, sikerült bevonni őket a játékok, a feladatok 

elvégzésébe. Nagyon ügyesek és szemmel láthatóan lelkesek voltak! 

13. Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök 
segítették ezt? 

A személyiségfejlesztést segítő módszerek, eszközök: dicséret, pozitív hozzáállás. 

14. Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök 
segítették? 

Végig együtt játszottak, vagy párosával, vagy körbeállva, nem volt olyan része az 

óráknak, amikor valakit ne foglalkoztatott volna a kolléga. Minden tanulóra 

egyformán figyelt. 

15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az 
órán/foglalkozáson? 

 n.é. 

16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

Az órák folyamán végig tükröződött a szokásrend, a tanulók tudták, milyen cím 

milyen játékot takar, milyen lépést kell bemutatni, hová kell álélni, mi hol található, 

stb. 

17. Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, 
egymástól való tanulása? 

Figyeltek egymásra, végig együtt játszottak, táncoltak. Nagyon élvezték, kitartóak 

voltak! 



 

18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

Ez nem volt betervezve az óra menetébe, de minden bizonnyal és láthatóan a 

gyerekek magabiztosak voltak, nem volt szégyenlős, gátlásos a csoportban. Az 

órának volt egy része, amikor a szülők is beálltak táncolni, nagyszerű lehetőségnek 

tartottam! 

19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 A tanári értékelés szóbeli közlés által történt. Az órán az értékelés folyamatos volt. 

20. Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

n.é. 

21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

  Az óra elérte a célját, koherens volt-e az óratervvel. 

22. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

A pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak megfeleltek, irányító, 

erőteljes, határozott vezetést és visszacsatolást kaptak a tanulók végig az órákon.  

23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 
óramegbeszélésen? 

Igen, reálisan értékelte a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott 

reakcióit az óramegbeszélésen. A feltett kérdésekre tudatosan válaszolt. 

24. Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra, a 
lényeges mozzanatok tudatosítása, alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

Reflektív volt a pedagógus. A tervezés alapján a lényeges mozzanatokat 

tudatosította, elmélyítette, hatékonyan vezette végig az órákat! 

  



Mellékletek 

Tanmenet 

Tematikus terv 

Óraterv I. 

Óraterv II. 

Óraterv I-II. - Reflexió 

Kérdőívek statisztikája 

 Önértékelő kérdőív 

 Munkatársi kérdőív statisztikája 

 Szülői kérdőív statisztikája 

Fotók 
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Óra Téma/tananyag Célok Alkalmazott 

módszerek 
Didaktikai 
feladatok 

1-2. Tűz és 
balesetvédelmi 
oktatás 

A balesetmentes 
és jó hangulatú 
órák 
kialakításához 
szükséges 
feltételek 
megbeszélése. 

Megbeszélés új 
ismeretszerzés 

3-4 Terem rendje, 
viselkedési módok, 
megfelelő ruházat. Az 
órák célja. Korábban 
tanult játékok 
ismétlése. 

A balesetmentes 
és jó hangulatú 
órák 
kialakításához 
szükséges 
feltételek 
megbeszélése. 

Megbeszélés új 
ismeretszerzés 

5-6. Folyamatos 
játékhoz és 
tánchoz 
kapcsolódó 
szokásrend 
kialakítása Fogócskák. 
A zenei lüktetés 
érzékeltetése. 

a felszabadult 
játékélmény 
kialakítása 

Bemutatás, csoportos 
munka 

új 
ismeretszerzés, 
alkalmazás, 
rögzítés, 
ellenőrzés, 
értékelés 

7-8. Folyamatos 
játékhoz és 
tánchoz 
kapcsolódó 
szokásrend 
kialakítása. 
Párválasztó játékok. 
Járás feladatokkal. 

a felszabadult 
játékélmény 
kialakítása 

Bemutatás, csoportos 
munka 

 

9-10. Folyamatos 
játékhoz és 
tánchoz 
kapcsolódó 
szokásrend 
kialakítása Párválasztó 
játékok… A zenei 
lüktetés érzékeltetése. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

11-12. Folyamatos 
játékhoz és 
tánchoz 
kapcsolódó 
szokásrend 
kialakítása Fogócskák. 
Ugrások. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

13-14. Tartásjavító 
gyakorlatok. 
Ugrások. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Szemléltetés, 
csoportos munka, 
egyéni munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

15-16. Tartásjavító 
gyakorlatok. 
Ugrások 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Szemléltetés, 
csoportos munka, 
bemutatás 

ellenőrzés, 
értékelés 



jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 
önértékelés 
fejlesztése 

17-18. Járás különböző 
tempójú zenére. 
Visszhang játék. 
Szédikézés. Télen 
nagyon hideg van... 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Szemléltetés, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

19-20. Tartásjavító 
gyakorlatok. 
Majomkirály játék. 
Két kis kakas... 
mondóka ritmizálása 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

21-22. Visszhang játék. Futás 
különböző tempójú 
zenére. 
Ugrások feladatokkal. 
Pányvázás. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Szemléltetés, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

23-24. Fogócskák. Lementem 
én a pincébe.... 
Ugrások feladatokkal. 
Pányvázás. 
Vonulós játékok. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Szemléltetés, 
csoportos munka, 
egyéni munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

25-26. Futás különböző 
feladatokkal. Kecske 
ment a kiskertbe... 
Ugróiskola tapssal. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

27-28. Futás különböző 
feladatokkal. Kecske 
ment a kiskertbe.... 
Ugróiskola tapssal. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

29-30. Tartásjavító 
gyakorlatok. 
Visszhang játék. 
Ugróiskola 
feladatokkal, 
pányvázás 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

31-32. Fogócskák, 
párválasztó játékok. 
Énekek ritmizálása, 
Érik a szőlő. 
Kocsikázás. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

33-34. Fogócskák. Járás, futás 
különböző tempóban. 
Ugrós alapjainak 
előkészítése: páros 
ugrások. Péromozás. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

35-36. Párválasztó játékok. 
Ugrós alapjai: váltott 
lábú ugrások. 
Ugróiskola. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

37-38. Párválasztó játékok. 
Tartásjavító 
gyakorlatok. 
Ugrós alapjai: lengető. 
Árokcica játék. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

39-40. Fogócskák. Zabot 
viszek a malomba. 

A táncos 
képességek és 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 

új 
ismeretszerzés 



Ugrós alapjai: lengető. 
Árokcica játék. 

készségek 
fejlesztése 

csoportos munka 

41-42. Ugróiskola. 
Tartásjavító 
gyakorlatok. 
Gyertek haza ludaim. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

43-44. Fogócskák. 
Karácsonyi dalok 
szövegének tanulása. 
Ugrós alapok. Miska 
zsidó 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Megbeszélés, egyéni 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

45-46. Gyertek haza ludaim. 
Miska zsidó 
Karácsonyi etűd 
összeállítása. 
 
 
 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
Önértékelés 
fejlesztése 

Megbeszélés, egyéni 
munka 

ellenőrzés, 
értékelés 

47-48. Kecske ment a kis 
kertben. Volt egyszer 
egy ember. 
Karácsonyi dalok 
tanulása. Etűd 
összeállítása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Megbeszélés, egyéni 
munka 

ellenőrzés, 
értékelés  

49-50. Párválasztó játékok. Ki 
ugrott a gombóc.... 
Etűd összeállítása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Megbeszélés, egyéni 
munka 

rendszerezés 

51-52. Párválasztó játékok. Ki 
ugrott a gombóc.... 
Etűd összeállítása. 

a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 
lehetőség 
biztosítása a 
népi 
hagyományok, 
szokások 
megismerésére, 
ápolására 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

új 
ismeretszerzés 

53-54. Karácsonyi dalok 
tanulása. 
Karácsonyi műsor 
összeállítása. 

a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 
lehetőség 
biztosítása a 
népi 
hagyományok, 
szokások 
megismerésére, 
ápolására 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

55-56. Fogócskák, Hozz 
nekem katonát.... 
Karácsonyi műsor 
összeállítása 

a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 
lehetőség 
biztosítása a 
népi 
hagyományok, 
szokások 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 



megismerésére, 
ápolására 

57-58. Páros körjátékok. 
Ugrós alapok 
ismétlése. Karácsonyi 
szokások. 

a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 
lehetőség 
biztosítása a 
népi 
hagyományok, 
szokások 
megismerésére, 
ápolására 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

ellenőrzés, 
értékelés 

59-60. Páros körjátékok. 
Ugrós alapok 
ismétlése. Karácsonyi 
szokások. 
 
 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
lehetőség 
biztosítása a 
népi 
hagyományok, 
szokások 
megismerésére, 
ápolására 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

61-62. Páros fogócskák. 
Ritmikai feladatok. 
Etűd összeállítása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

63-64. Párválasztó játékok. 
Karácsonyi dalok. 
Szabad játék. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
lehetőség 
biztosítása a 
népi 
hagyományok, 
szokások 
megismerésére, 
ápolására 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

65-66. Játékos bemelegítés. 
Dalok ismétlése. 
Hatan vannak a mi 
ludaink. Páros ugrós. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

67-68. Tartásjavító 
gyakorlatok. Ugrások 
feladatokkal. 
Páros ugrós. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 
 

Bemutatás, 
Szemléltetés, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

69-70. Játékos átmozgás. Üsd 
a harmadikat. 
Ritmusgyakorlatok. 
Ugró iskola. 
Légbokázók. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
Önértékelés 
fejlesztése 

Megbeszélés, egyéni 
munka 

Ellenőrzés, 
értékelés 

71-72. Futás különböző 
feladatokkal. Szil, szál 
szalma szál... 
Polgári táncok. 

a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
szemléltetés 

új 
ismeretszerzés 



73-74. Mágnes fogó. Érik, 
érik a dinnye... 
Polgári táncok. 
 

a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

75-76 Üsd a harmadikat. 
Árokcica. Katona 
bácsi… 
Höcögők 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

új 
ismeretszerzés 

77-78. Átmozgatás. Páros 
fogócskák. 
Szil, szál, szalmaszál... 
Höcögők 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

79-80. Kecske ment a kis 
kertbe..Mondókák 
ritmizálása. 
Lengető, höcögő 
összekötése. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

új 
ismeretszerzés 

81-82. Fogócskák, szobros 
játék 
Érik, érik a dinnye... 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Magyarázat, 
szemléltetés, páros, 
egyéni, csoportos 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

83-84. Zabot viszek a 
malomba.... Dalok 
ritmizálása. 
Ugróiskolák. 
Keresztezők. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros, egyéni, 
csoportos munka 

új 
ismeretszerzés 

85-86. Mondókák ritmizálása. 
Futások feladatokkal. 
Keresztezők, kopogók. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

 Páros, egyéni, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

87-88. Párválasztó játékok. 
Cifrák változatai. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

 Páros, egyéni, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

89-90. Fogócskák. Dalok 
ritmizálása. 
Cifrák változatai.  

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros, egyéni, 
csoportos munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

91-92. Ugróiskola. Tavaszi 
táncos népszokások 
Polgári táncok. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás 

új 
ismeretszerzés 

93-94. Feladatok futás 
közben. Majmos játék. 
Mondókák és dalok 
tanulása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás 

alkalmazás, 
rögzítés 

95-96. Párválasztó játékok. 
Polgári táncok. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros és egyéni munka alkalmazás, 
rögzítés 

97-98. Járások feladatokkal. 
Kiszámolók. 
Polgári táncok. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros és egyéni munka Ellenőrzés, 
értékelés 



Önértékelés 
fejlesztése 

99-100. Fogócskák. 
Tartásjavító 
gyakorlatok. 
Etűd összeállítása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros munka új 
ismeretszerzés 

101-102. Futás különböző 
feladatokkal. Gólyát 
látok... 
Etűd összeállítása. 
 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros munka alkalmazás, 
rögzítés 

103-104. Párválasztó játékok. 
Etűd gyakorlása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

 új 
ismeretszerzés 

105-106. Tartásjavító 
gyakorlatok. Tánszók 
tanulása. 
Három lábú görbe 
szék... Ritmikai 
feladatok. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

  

107-108. Járások különböző 
lábrészeken. 
Dinamikai feladatok 
mondókákra. 
Kocsikázás. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás 

új 
ismeretszerzés 

109-110. Fogócskák. Páros 
játékok. 
Játékfűzés 
összeállítása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás 

alkalmazás, 
rögzítés 

111-112. Ritmikai gyakorlatok. 
Házasodik a tücsök.... 
Játékfűzés 
összeállítása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás 

új 
ismeretszerzés 

113-114. Páros fogócskák. 
Játékfűzés 
összeállítása. 
 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás 

alkalmazás, 
rögzítés 

115-116. Párválasztó játékok.  
Feladatok ugrásokkal. 
 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Magyarázat, 
szemléltetés, 
bemutatás 

új 
ismeretszerzés 

117-118. Koordinációs 
gyakorlatok.  
Gólyát látok.... 

A táncos 
képességek és 
készségek 

Páros és csoportos 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 



Kiszámolók 
ritmizálása. 
 

fejlesztése 

119-120. Kecske ment a 
...Dinamika tapssal 
Motívumok játékos 
bevezetése, egyszerű 
fűzése 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros és csoportos 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

121-122. Fogócskák. 
Ugróiskola. 
Motívumfűzések. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Páros és csoportos 
munka 

alkalmazás, 
rögzítés 

123-124. Dalok egyenletes 
lüktetésének kísérete 
tapssal, dobogással. 
Húsvéti népszokások. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

125-126. Párválasztó játékok. 
Tanult játékok 
gyakorlása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

127-128. Tanult játékfűzés 
gyakorlása. 
Polgári táncok 
összeállítása. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

129-130. Párválasztó játékok. 
Tanult játékok 
gyakorlása. Etűd 
szerkesztése 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

131-132. Ismétlés, gyakorlás.  
A színpad 
követelményei. 

A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés, új 
ismeretszerzés 

133-134. Koreográfia készítése A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

135-136. Koreográfia készítése A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 
 
 

alkalmazás, 
rögzítés 



137-138. Koreográfia készítése A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

139-140. Koreográfia készítése A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
a táncossá válás 
lehetőségének 
kialakítása 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

alkalmazás, 
rögzítés 

141-142. Év végi ismétlés A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

Rendszerezés, 
alkalmazás, 
Rögzítés, 
ellenőrzés, 
értékelés 

143-144. Év végi ismétlés A táncos 
képességek és 
készségek 
fejlesztése 
jártasság 
kialakítása az 
improvizációban 

Magyarázat, 
megbeszélés, 
bemutatás, páros 
munka, csoportos 
munka, egyéni munka, 
szemléltetés 

Rendszerezés, 
alkalmazás, 
Rögzítés, 
ellenőrzés, 
értékelés 

 



[Ide írhat] 
 

 
 

  Ó R A T E R V – I.  
 

A pedagógus neve, szakja Csurák Ildikó Júlia néptáncpedagógus 

Helyszín  Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. 4400 

Évfolyam A/1 tanulócsoport 

Időkeret 1*45 perc 

Tantárgy Néptánc 

Az óra témája Készség,- és képesség fejlesztésen keresztül megvalósuló mozgásfejlesztés- Ismétlés, gyakorlás 

Az óra típusa Rendszerező, ismétlő, gyakorló 



[Ide írhat] 
 

 

AZ ÓRA CÉL-ÉS FELADATRENDSZERE 
 

Mit akarok megtanítani 
(fogalmak, szabályok) 

A közös játék szabályainak betartása -Az ugrós jellemző mozdulattípusainak helyes végrehajtása 

Mit akarok megértetni 
(összefüggések, fókusz) 

A mozgásban megjelenő kommunikációs tevékenység – A játékok  törvényszerűségei 

Mit akarok megéreztetni Ízületek tágasága – Tartás javítása-Izmok nyújtása, lazítása-Zenei lüktetés- Társas kapcsolatok 

Mit akarok fejleszteni (attitűd, 
készségek, képességek) 

Önállóság– Önszabályozás, önfejlesztés - Szociális érzékenység– Az esztétikus mozgás – 
Együttműködés – A magyarságtudat -Érzékelés (kinesztetikus érzékelés)- Vizuális képességek- 

Alaklátás- és formaállandóság képessége-Tapintásos-sztereognosztikus észlelés képessége- 

Térpercepció észlelés képessége- Hallási /akusztikus észlelés képessége-Keresztcsatornák 
komplex működésének képessége 

Az elérendő fejlesztési szint, 
tudásszint 

Tudja a készég,- képességfejlesztő gyakorlatokat funkciójuk szerint végrehajtani – A végrajtás 
közben készségei,- képességei fejlődjenek-Legyen képes a játékokat önállóan játszani- Legyen 
képes a mozdulattípusokat megkülönböztetni egymástól 
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AZ ÓRA DIDAKTIKAI FELADATAI 
 

Az óra szakaszai Didaktikai feladatok 

Bevezető, ráhangoló szakasz Motiválás – Gyakorlás, alkalmazás, munkáltatás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás– 

Ismétlés 

Az óra fő része Motiválás – Gyakorlás, alkalmazás, munkáltatás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás– 

Ismétlés- Új ismeret közlése 

Levezető szakasz Motiválás – Gyakorlás, alkalmazás, munkáltatás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás– 

Ismétlés 

Az óra zárása Motiválás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás 

 
 

TANTÁRGYI KAPCSOLATOK testnevelés- magyar irodalom, magyar nyelv, földrajz, történelem, fizika, folklórismeret, ének-zene 
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DÁTUM: 2019. 05. 08 

ÓRAVÁZLAT – I. 

 

AZ ÓRA MENETE 

BEVEZETÉS RÁHANGOLÓDÁS 

Idő A pedagógus 
tevékenysége 

Feladatleírás 

/Kérdés/ 
 

Probléma- 

felvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetencia 

fejlesztés 

Tanulói 
tevékenységek, 

munkaformák 

Tér- 

szervezés 

Eszközök 

5 
perc 

Sorakoztatás, a 
felszerelés 
ellenőrzése. 

A figyelem 
felkeltése, a 
tanulók 

Tanári közlés 

Frontális 
feladatszabás 

 
 

Önálló 
munkavégzés 

Terembe érkezés, 
sorakozás , figyelem, 
koncentráció. 

Frontális munka 

Félkör Tükrös terem, 
tréning öltözet, 
hangosító 



[Ide írhat] 
 

 
 Üdvözlés, 

szervezési feladatok, 
feladatszabás, 
motiválás. 

A figyelem 
felkeltése, a tanulók 
tájékoztatása a 
tanulási célokról. 

tájékoztatása a 
tanulási célokról. 

 Együttműködési 
készség 

Stressz tűrő kép. 

Felelős magatartás 

  berendezés, 
CD 

5 
perc 

A pedagógus a 
játékvezető a játék 
során 

 
 
Speciális 
drámajáték 
használata 
kizökkenti a 
gyerekeket a 
mindennapok 
terhei alól 

Tanári mesélés 

Tanári feladat- 
szabás 

Sokoldalú készség 
és képességfejlesz- 
téssel 
mozgásfejlesztés 

Mozgás- 
koordináció, 
mozgásmemória, 
térbeli tájékozódás 
fejlesztése. 

Improvizáció 
fejlesztése 

Az izomtónus 
fejlesztése. 

Bemelegítés speciális 
játékkal: 

Hullámverésben 

Az egész csoport 
egyszerre játszik. A 
játékvezető a 
gyerekek között 
járkálva mesél úgy, 
hogy elképzeljék és 
megélhessék a 
történetet. A narráció 
közben mindenki 
egyéni mozgásokat 
játszik el. Például: – 
Szúrós köveken, 
sziklákon próbálunk 

Szétszórtan a 
térben 

Tükrös terem, 
tréning öltözet 
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    Figyelem, 

emlékezet 
fejlesztése. 

Probléma- 
érzékenység 
fejlesztése. 

Stressz tűrő 
képesség 
fejlesztése. 

Felelős privát 
magatartás 
fejlesztése. 

egyre beljebb jutni a 
vízbe, amit hidegnek 
érzünk. – Mennünk 
kell a hullámokkal 
szemben, de folyton 
egyensúlyunkat 
vesztjük a hullámzás 
miatt. Próbálunk 
talpon maradni. – A 
tengerben állunk. A 
víz a szánkig ér, csak 
fejünket hátra hajtva, 
orron át tudunk 
lélegezni. Vigyáznunk 
kell, nehogy mélyebb 
helyre lépjünk. 

Lábunkkal igyekszünk 
elérni a vízbe esett 
karórát (karkötőt, 
szemüveget), és 
megpróbáljuk 
kiemelni. A hullámzás 
nehezíti a dolgunkat. – 
Hátunkon (fekve) 
ringatózunk a víz 
hullámain, élvezzük a 
napot, szelet, vizet. A 
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     kezünkhöz ér valami. 

Hirtelen kizökkenünk 
nyugalmunkból, majd 
megpróbálunk 
felkapaszkodni a 
csónakra 

Egyéni munka 

Csoport munka 

  

10 
perc 

A pedagógus 
bemutatja, 
kezdeményezi a 
feladat végrehajtást, 
fő tevékenysége a 
munkáltatás, az 
ellenőrzés-értékelés, 
és a hibajavítás 

Mivel itt speciális 
gyakorlatokról van 
szó, ezért a hibásan 
végrehajtott 
gyakorlatokat 
azonnal javítani kell 

Ízületek tágítása 

Izmok nyújtása, 
lazítása 

Tanári 
bemutatás 

Szemléltetés 

Tanári feladat- 
szabás 

Munkáltatás 

Mozgás- 
koordináció, 
mozgásmemória 
fejlesztése 

Térbeli 
tájékozódás 
fejlesztése 

A tanulók a testük 
komolyabb 
igénybevételre való 
felkészítése után a 
speciálisan képző 
feladatokkal folytatják 
az órai munkát. 

Speciálisan képző 
gimnasztikai 
gyakorlatok, ízületek 
tágítása, nyújtás, 
lazítás. 

Egyéni munka 

Csoport munka 

 
 

Tükrösterem, 
tréning öltözet, 
hangosító 
berendezés, 
CD 
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10 
perc 

A pedagógus 
bemutatja, 
kezdeményezi a 
feladat végrehajtást, 
fő tevékenysége a 
munkáltatás, az 
ellenőrzés-értékelés, 
és a hibajavítás. 

Ugró gyakorlatok 
fő hangsúlyra 

 

Tanári feladat- 
szabás 

Munkáltatás 

Példaadás 

A tanulók forgó és 
ugró képességének 
fejlesztése. 

Egyensúly 
fejlesztése. 

Az izomtónus 
fejlesztése. 

A tanulók oszlopokba 
rendeződve, ugrás 
gyakorlatokból álló 
tánc technikai 
fejlesztésben vesznek 
részt. 

Egyéni munka 

Oszlopok Tükrös terem, 
tréning öltözet, 
hangosító 
berendezés, 
CD 

10 
perc 

„Üvegeket 
vegyük el ! ” 
felszólításra 
játékos 
tartásjavító 
gyakorlatokat 
kezdeményez a 
pedagógus. 
Ismerteti a 
legfontosabb 
fizikai 
szabályokat. 
Bemutatja az 
üveggel való 
mozgást. 

Az új ismereteket 
megalapozó tények 

Elbeszélés 

Megbeszélés 

Szemléltetés 

 
Frontális 
feladatszabás 

Munkáltatás 

Magyarázat 

A tanulók 
tartásának, 
egyensúlyán
ak javítása. 

A kreativitás 
fejlesztése. 

Eszközhasználat 
fejlesztése 

Az együttműködési 
képesség 
fejlesztése, ill. 
szintjének mérése. 

A növendékek 
fejükre téve az 
üveget 

különböző 
feladatokat hajtanak 
végre tartásuk, 
egyensúlyérzetük 
javítása érdekében. 

Gyakorló tér Tükrös 
terem, tánc 
öltözet, 
üveg 
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5 
perc 

A pedagógus 
irányítja a lazítást és 
a nyújtást, majd 
levezeti a relaxációs 
gyakorlatot. 

A test nyugalmi 
állapotának 
visszaállítása, 
stressz oldás. 

Tanári 
feladatszabás 

Munkáltatás 

Stressz oldás. 

Önellenőrzés. 

A tanulók az ugró és 
tartásjavító 
gyakorlatok után, 
szórt alakzatban lazító 
és nyújtó 
gyakorlatokat 
végeznek, majd 
relaxációs gyakorlattal 
vezetik le az órarész 
stresszét. 

Egyéni munka 

Szétszórt 
alakzat. 

Tükrös terem, 
tréning öltözet, 
hangosító 
berendezés, 
CD 
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Ó R A T E R V - II. 
 

A pedagógus neve, szakja Csurák Ildikó Júlia néptáncpedagógus 

Helyszín  Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. 4400 

Évfolyam A/1 tanulócsoport 

Időkeret 1*45 perc 

Tantárgy Néptánc 

Az óra témája  Készség,- és képesség fejlesztésen keresztül megvalósuló mozgásfejlesztés- Ismétlés, gyakorlás 

Az óra típusa  Rendszerező, ismétlő, gyakorló 
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AZ ÓRA CÉL-ÉS FELADATRENDSZERE 
 

Mit akarok megtanítani 
(fogalmak, szabályok) 

A közös játék szabályainak betartása -Az ugrós jellemző mozdulattípusainak helyes végrehajtása 

Mit akarok megértetni 
(összefüggések, fókusz) 

A mozgásban megjelenő kommunikációs tevékenység – A játékok  törvényszerűségei 

Mit akarok megéreztetni Ízületek tágasága – Tartás javítása-Izmok nyújtása, lazítása-Zenei lüktetés- Társas kapcsolatok 

Mit akarok fejleszteni (attitűd, 
készségek, képességek) 

Önállóság– Önszabályozás, önfejlesztés - Szociális érzékenység– Az esztétikus mozgás – 
Együttműködés – A magyarságtudat -Érzékelés (kinesztetikus érzékelés)- Vizuális képességek- 

Alaklátás- és formaállandóság képessége-Tapintásos-sztereognosztikus észlelés képessége- 

 Térpercepció észlelés képessége- Hallási /akusztikus észlelés képessége-Keresztcsatornák komplex   
működésének képessége 

Az elérendő fejlesztési szint, 
tudásszint 

Tudja a készég,- képességfejlesztő gyakorlatokat funkciójuk szerint végrehajtani – A végrajtás 
közben készségei,- képességei fejlődjenek-Legyen képes a játékokat önállóan játszani- Legyen 
képes a mozdulattípusokat megkülönböztetni egymástól 
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AZ ÓRA DIDAKTIKAI FELADATAI 
 

Az óra szakaszai Didaktikai feladatok 

Bevezető, ráhangoló szakasz Motiválás – Gyakorlás, alkalmazás, munkáltatás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás– 

Ismétlés 

Az óra fő része Motiválás – Gyakorlás, alkalmazás, munkáltatás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás– 

Ismétlés- Új ismeret közlése 

Levezető szakasz Motiválás – Gyakorlás, alkalmazás, munkáltatás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás– 

Ismétlés 

Az óra zárása Motiválás – Ellenőrzés – Értékelés - Hibajavítás 

TANTÁRGYI KAPCSOLATOK Testnevelés, magyar  irodalom, magyar nyelv, földrajz, történelem, fizika, folklórismeret, ének-zene 
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FŐ RÉSZ – KÉPESSÉGFEJLESZTÉS – ÚJ ISMERETSZERZÉS - FOGALOMALKOTÁS 

Idő A pedagógus 
tevékenysége 

Feladatleírás 

/Kérdés/ 
 
Probléma- 

felvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetencia 

fejlesztés 

Tanulói 
tevékenységek, 

munkaformák 

Tér- 

szervezés 

Eszközök 

5 
perc 

Üzembe helyezi a 
hangosító 

A sikere munka 
körülményeinek 

Frontális 
feladatszabás 

A pozitív hangulatú 
munka 

Meghallgatják a 
feladatszabást, majd a 
pedagógus utasítása 
szerint a tanult ugrós 
gyakorlását kezdik el. 

Egyéni és páros 
munka. 

Frontális osztály- 
munka. 

Önértékelés 

A „Gyakorló 
helyre!” 

Tükrös 
terem, tánc 
öltözet, 

 berendezést, megszervezése.  lehetőségének vezényszóra hangosító 
 bekészíti, beállítja,   megteremtése. elfoglalják berendezés, 
 kipróbálja a CD-t. 

Ellenőrzi, hogy a 

  
Motiválás. gyakorló 

helyeiket. 
CD 

 tanulók a megszabott      

 helyre rakták-e le a      

 behozott      

 felszereléseket.      

 Röviden felidézi a      

 sikeres gyakorláshoz      

 szüksége      

 legfontosabb      



[Ide írhat] 
 

 
 ismeretket. 

Megfelelő 
kommunikációval, 
pozitív 
belállítódottságot 
alakít ki. 

      

25 
perc 

Amennyiben 
valamelyik 
motívum, struktúra 
bizonytalannak 
tűnik, javítja, azt újra 
tanítja, 

Az új ismereteket 
elsajátításához 
szükséges előzetes 
ismeretek 
felidézése 

Frontális 
feladatszabás 

 
 
Munkáltatás 

Példaadás– 
bemutatás. 

Magyarázat 

A kreativitás 
fejlesztése. 

Alkalmazkodási 
készség fejlesztése. 

Fejlett érzelmi 
kommunikáció 
megjelenítése a 
tánc- 

A tanulók  
folyamatosan 
gyakorolják, ismétlik 
az eddig tanult ugrós 
motívumokat. 

A tánctevékenység- 
ben gyakorolják az 
ugrós jellemző 
mozdulattípusait 
struktúráit. 

Önértékelés 

Önellenőrzés 

Egyéni és páros 
munka 

Csoportmunka 

Frontális munka 

Gyakorló tér Tükrös 
terem, tánc 
öltözet, 
hangosító 
berendezés, 
CD 

    tevékenységben   

    Stressz tűrő 
képesség 
fejlesztése 

  

    Térérzékelés   

    Érzékelés – 
észlelés 
(kinesztetikus) 
fejlesztése 

  



[Ide írhat] 
 

 
        

5 
perc 

A pedagógus 
táncszavakat tanít a 

Szövegek: 

„ A mi kocánk 
megbolondult, a 
fazékba beleugrott, 
cucukám, 
cucukám, te leszel 
a vacsorám” 

„Tágasságot 
nekem is, jó 
kedvem van nekem 
is” 

Frontális 
feladatszabás 

Nyelv és beszéd 
fejlesztése 

Figyelem 
fejlesztése 

Memória 
fejlesztése 

Pihenésként a tanulók 
tánc szókat tanulnak a 

Szabadon a 
térben 

 

 tanulóknak, 
megbeszélés során 
összegyűjtik annak 

Munkáltatás pedagógustól 

Frontális munka 

 

 funkcióit.    

 A szövegeket    

 előmondja, a tanulók    

 ismétléssel rögzítik.    

LEVEZETŐ SZAKASZ 

Idő A pedagógus 
tevékenysége 

Feladatleírás 

/Kérdés/ 
 
Probléma- 

felvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetencia 

fejlesztés 

Tanulói 
tevékenységek, 

munkaformák 

Tér 

szervezés 

Eszközök 
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5 
perc 

„Majmos játék” 
vezényszóval új 
feladatot szab a 
tanulóknak. 

Röviden felidézi a 
sikeres játékhoz 
,gyakorláshoz 
szükséges 
legfontosabb 
ismeretket, 
emlékeztet az 
éneklés és a tánc 
szók használatára a 
megfelelő 
előadásmód 
megteremtése 
érdekében. 

Frontális 
feladatszabás 

Munkáltatás 

Improvizációs 
képesség 
fejlesztése 

A kreativitás 
fejlesztése. 

„Majmos játék 
” vezényszóra a 
tanulók folyamatosan 
improvizálva 
gyakorolják az 
ugrós 
alapmotívumait: 
egy mutatja, a többi 
utánozza. 

Egyéni és 
csoportos 
munka 

Elszórtan, 
szabadon a 
térben 

Tükrös 
terem, tánc 
öltözet, 
üveg, 
hangosító 
berendezés, 
CD 

AZ ÓRA ZÁRÁSA 

Idő A pedagógus 
tevékenysége 

Feladatleírás 

/Kérdés/ 
 
Probléma- 

felvetés 

Módszerek Részcélok/ 

kompetencia 

fejlesztés 

Tanulói 
tevékenységek, 

munkaformák 

Tér- 

szervezés 

Eszközök 

5 
perc 

Az improvizáció 
után a tanulókkal 
közösen elvégzi a 

Pozitív 
beállítódottság 
kialakítása a 

Frontális 
feladat-szabás 

Munkáltatás 

A konfliktus 
helyzetek 

A tanulók az óra 
levezetéseként 
nyújtó,- lazító,- és 

Szórt alakzat, 

Félkör. 

Tornaterem, 
tánc öltözet, 
hangosító 
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 levezető (nyújtó,- 

lazító,- és lélegző) 
gyakorlatokat. 

Sorakoztat és 
értékeli az órai 
munkát. 

 
 
Az órai munkával 
kapcsolatban 
véleménynyilvánítás 
ra ad lehetőséget 

Kiemeli a pozitív 
változásokat. 

témával 
kapcsolatosan. 

Magyarázat kezelésének 
gyakorlása. 

A helyes 
önértékelés 
elősegítése. 

lélegző gyakorlatokat 
végeznek, 
s meghallgatják 
a 
pedagógus értékelését. 
Amennyiben az órai 
munkával 
kapcsolatban kérdés 
merül fel, kifejtik 
véleményüket. 

Frontális 
osztálymunka 

 berendezés, 
CD 
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Önreflexió 

 

Az óra első részének témája tréning, mely fő feladata a néptánc magas szintű 

megismeréséhez szükséges képességek és készségek fejlesztése, illetve a test előkészítése a 

következő óra rész magas intenzitású igénybevételére. A néptáncpedagógus pályafutásom 

kezdetén még nem tartottam ennyire fontosnak ezt a részt, de tanulmányaim, saját 

tapasztalataim és eredményeim igazolták a megfelelő tréning, a szorgalmasan végrehajtott 

gyakorlatokkal ugrásszerű fejlődést biztosíthat a tanulóknak. A nehézséget az jelenti, hogy ez 

nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem egy folyamat része, melyre minden alkalommal 

fel kell hívni a növendékek figyelmét, s visszajelezni számukra, hogy éppen a fejlődés mely 

szintjén járnak. 

Az óra tervezésénél a gimnasztikai és erősítő gyakorlatokon túl szükségességét láttam 

egyéb, a drámapedagógiai játék használatát. A játék beépítését a tréningbe a mindennapi iskolai 

munkából való kizökkentetés, és a közösségi kohézió indokolja. A drámapedagógiai játékokat 

rendszeresen használom a néptáncóráim elején, s tapasztalatom szerint nagyban elősegíti a 

megfelelő munkalékkör, valamint a tanulók együttműködésének kialakítását. A játékokat a 

Táncművészeti Egyetem mentortanári képzése során megismert fejlesztő drámajátékokból 

válogatom. 

A gimnasztikai feladatokat ezen az órán nagy fegyelemmel hajtották végre a gyerekek. 

A gyakorlatokat nagy figyelemmel, jó kedvűen próbálták elvégezni, több, kevesebb sikerrel, de 

nem keseredtek el, s többen úgy gondolták órán kívül is gyakorolni fogják. A feladatokat az 

első sorozat alkalmával bemutattam, elmondtam mire kell figyelni a végrehajtás során, csak ezt 

követően kezdhettek a munkába a tanulók. Amennyiben hiányosságot, hibát láttam, azt azonnal 

javítottam. A feladatok végrehajtását egészséges zaj kísérte, ahogy a növendékek éppen 

bíztatták, lelkesítették egymást. Ezután kezdtük az üveg használatának megismerését. 

Felhívtam figyelmüket a balesetveszélyes helyzetekre. A tartásjavítás során alkalmazott üveg 

előkészíti a következő év, somogyi kanásztánc tananyagát.   A levezető részben alkalmazott 

relaxációs, közös kézfogással elvégzett légző gyakorlat erősítette az összetartozás élményét, 

mosolyra fakasztotta a lányokat. Nagyon jó hangulatban hagyták el a termet, mely pozitív 

attitűd segítette a következő rész munkáját. 

 

A második részben a motívumkapcsolásokat kellett sokat gyakorolni velük, mert a 

motívumok önállóan már jól mennek, de az egymáshoz kapcsolásuk gondot okozott. A 

motívumkapcsolások sztenderd lehetőségeit párokban gyakoroltattam. A levezető rézben 



alkalmazott „ Majmos” játék az óra végi ismétlés és rögzítés monotonitását megtörte, áthidalta 

a fáradság okozta stresszt .Miután ezeket a feladatokat elvégeztük, sokkal jobban mentek a 

motívumok, az óra végi összegző improvizáció pedig kifejezetten sokszínű volt. 

 

Az improvizáció során ügyesen alkalmazták az újonnan megtanult táncszavakat a tánc 

közbeni kommunikációra, hangulatuk kifejezésére. Az óra levezető részének oldott hangulata 

volt. Az értékelés során több lányt kiemeltem ügyes órai munkája miatt. 

 

    Véleményem szerint az óra elérte célját, megfelelően megalapozta a következő 

foglalkozást. 





 



 



 



 


