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KLASSZIKUS BALETT 

A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv segítségével a tanuló képes 
legyen a szép, harmonikus, koordinált mozgásra. Ez az évszázadokon keresztül csiszolódott tánctechnika erős 
koncentrálást és fegyelmezett, tudatos munkát igényel. A tananyag a Vaganova-metodika alapján készült, melynek 
legfontosabb szempontjai: az életkori sajátosságok figyelembevétele az izmok megmunkálásában és az ésszerű 
fokozatosság elve a terhelésben. 

A balettoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók képességeinek kompetenciaalapú fejlesztését. 
Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenységek és művészetek iránt. 
Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, a kulturális és általános 
műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, 
fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér- és formaérzékenységük 
fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 
sajátosságokat. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az 
amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A helyes testtartás kialakítása, a rúdfogás technikájának megismertetése, a lábhelyzetek: I., II., III., V. pozíciók és 
a karpozíciók: I., II., III. pozíciók gyakoroltatása 

- A tanuló testtudatának, önismeretének, ritmusérzékének, alapvető koordinációs készségének fejlesztése, a 
zenével való összhangjának növelése a gyakorlatok kivitelezése alatt 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett 
- Demi plié I., II., V. pozíciókban 
- Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben 
- Battement tendu I. pozícióban rúd mellett 
- Battement tendu passé par terre 
- Battement tendu jeté I. pozícióban rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 
- Demi rond en dehors és en dedans rúddal szemben, rúdnak háttal és rúd mellett 
- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 
- Plié soutenu I. pozícióból rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett 
- Relevé lent 45° rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett 
- Sur le cou-de-pied helyzetek: alacsony, rendkívüli passé 
- Relevé I., II. pozícióban rúddal szemben 
- Hajlások rúddal szemben hátra 

Középgyakorlat 

- Pozícióváltás. 
- Demi plié I., II., V. pozícióban 
- Battement tendu en face I. pozícióból előre, oldalra és hátra 
- Karpozíciók: előkészítő karhelyzet, I., II., III. karpozíció 
- Port de bras-k: 1/2 és I. port de bras. 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2020 

II. rész – Helyi Tanterv – Táncművészet – Balett tanszak/Klasszikus balett 5 

Allegro 

- Temps levé saute I., II. 
- Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva rúddal szemben és középen 
- Galopp-lépés 
- Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon 

Követelmények 

A tanuló ismerje a megfelelő rúdfogás technikáját, a kar és lábpozíciókat, a helyes testtartást a gyakorlatok 
kivitelezése során 

A tanuló legyen képes testének tudatos használatára, a tanult gyakorlatok csoportos bemutatására 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az V. pozíció pontos zárása a battement gyakorlatokban 
- A belső combizom erősítése 
- A tanuló önismeretének, egyensúlyérzékének fejlesztése 
- Önmagával szemben támasztott igényének növelése az eredmények hatékony elérésére 
- A zenével való összhang fontosságának kiemelése 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Grand plié I. II. V. pozíciókban 
- Battement tendu V. pozícióban 
- Battement tendu jeté rúd mellett 
- Rond de jambe par terre demi plié-vel 
- Fondu 45°-on rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 
- Átfont sur le cou-de-pied III. pozícióból indítva 
- Frappé spiccel érintve a földet előre, oldalra, hátra 
- Relevé lent 45° fölé 
- Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 
- Relevé V. pozícióban 
- Dőlés előre rúdnak háttal állva 
- Hajlás oldalra rúddal szemben állva 

Középgyakorlat 

- Battement tendu V. pozícióban 
- Battement tendu passé par terre 
- Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans 
- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 
- Plié soutenu 
- Relevé I., II. pozícióban 
- II. Port de bras 

Allegro 

- Temps levé sauté V. pozícióban 
- Petit échappé V. pozícióban 
- Petit changement de piéd 
- Sissonne simple rúddal szemben 
- Assamble rúddal szemben állva oldalra 
- Pas marché lépések 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a grand és demi pliék, battement-ok dinamikai különbségét, az alapvető ugrásokat 

A tanuló legyen képes a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk előadására csoportosan, a zenével 
összhangban 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A dinamikai különbségek pontos technikai kivitelezése a battement gyakorlatokban 
- A különböző lábmagasságok rögzítése 
- A csípő, sarok és váll koordinációja a pózokban 
- A fej és karkíséretek elsajátítása 
- A művészi kifejezőkészségnek, esztétikai érzéknek, memóriának, és a koncentrációs képességnek fejlesztése 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- IV. pozíció megtanítása 
- Battement tendu demi plié-vel 
- Battement tendu jeté demi plié-vel 
- Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra 
- Preparáció a rond de jambe par terre-hez 
- Fondu 45°-on rúd mellett 
- Soutenu 45°-on előre, oldalra, hátra 
- Frappé 35°-on előre, oldalra, hátra 
- Double frappé 35°-on, előre, oldalra, hátra 
- Petits battements sur le cou-de-pied 
- Relevé lent 90°-on előre, oldalra, hátra 
- Developpé 90°-on előre, oldalra, hátra 
- Grand battement jeté előre, oldalra, hátra 
- Hajlások rúd mellett 
- Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva 
- Balance féltalpon I., II., IV., V. pozíciókban állva 
- Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en dohors és en dedans 

Középgyakorlat 

- Grand plié I., II. pozícióban 
- Battement tendu demi plié-vel 
- Battement tendu marché 
- Battement tendu jeté 
- Battement tendu jeté demi plié-vel 
- Rond de jambe par terre demi plié-vel 
- Relevé lent 45°-on 
- Frappé lábujjheggyel érintve a földet 

- Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée előre, hátra, valamint I., II., III. arabesque-
ben 

- Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans 
- III. Port de bras 
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Allegro 

- Petit echappé egy lábra érkezve 
- Assemblé oldalra 
- Glissade oldalra 
- Sissonne simple en face 
- Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 
- Pas chassé előre és oldalra 

Követelmények 

A tanuló ismerje a különböző rúd- és középgyakorlatok plié-s formáit, legyen képes a lábmagasságok - 35 fok, 45 
fok, 90 fok - látható megkülönböztetésére, ismerje az I., II., III. arabesque pózokat 

A tanuló legyen képes a súlyláb, és a szabadláb használatának megkülönböztetésére, a lábmagasságok - 35 fok, 
45 fok, 90 fok - pontos kivitelezésére, egyszerű kombinációk csoportos előadására a tanult lépésekből 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A súlyláb izomzatának fejlesztése egyes gyakorlatok féltalpra emelésével 
- A csípő, a sarok és a váll koordinációja az écarté póznál 
- Az egyensúly érzék fejlesztése a balance helyzetben és a tour preparációknál 
- A tanuló tér és formaérzékének, az önálló tudatos munkára való képességének fejlesztése 
- A csoportos munkában való együttműködés magatartásformájának kialakítása 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Demi plié és grand plié IV. pozícióban 
- Battement double-tendu előre, oldalra, hátra, nyújtott lábbal és demi-plié-vel 
- Battement tendu jeté passé par terre 
- Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra 
- Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 
- Fondu 45°-on féltalpra emelkedéssel 
- Double fondu 45°-on talpon 
- Demi rond 45°-on talpon en dehors és en dedans 
- Grand ronde 45°-on talpon en dehors és en dedans 
- Frappé és double frappé féltalpon 
- Előkészítő a rond de jambe en l’air-hez 
- Developpé passé, en face 
- Petits battement sur le cou-de-pied féltalpon 
- Attitude helyzetek 
- Relevé egy lábon 
- Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal 

Középgyakorlat 

- Grand plié IV. és V. pozícióban 
- Battement tendu pózokban nagy kartartással 
- Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi-plié-vel 
- Battement tendu jeté pointé 
- Battement tendu jeté marché 
- Fondu 45°-on en face 
- Soutenu 45°-on en face 
- Frappé 35°-on en face 
- Double frappé 35°-on en face 
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- Relevé lent 45°-on pózokban 
- Relevé lent 90°-on en face 
- Developpé 90°-on en face 
- Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön 
- Temps lié par terre hajlással 
- Pasde bourré en dehors 
- 3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba 

Tour-ok 

- Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez II., IV., V. pozícióból en dehors és en dedans V. pozícióba zárva 
- Tour sur place 

Allegro 

- Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva 
- Petit jeté oldalra, rúddal szemben 
- Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal 
- Double assemblé oldalra 
- Sissonne fermé 45°-on oldalra 
- Pas de chat (olasz forma) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagypózok használatát középen, elsősorban a battement-oknál, a 1/2 és 3/4 fordulatok 
technikáját rúdnál és középen. 

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek féltalpra emelésére, a 1/4 és 1/2 fordulatos 
ugrások bemutatására, a gyakorlatok tempóinak gyorsítására, a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk 
előadására csoportos formában 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A forgások technikájának fejlesztése 
- A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban 
- A combizom erősítése, az ugrások magasságának növelése 
- A tanuló fizikai állóképességének fejlesztése, igényének növelése a feladatok pontos kivitelezésére 
- A művészi kifejezés iránti nyitottság és az esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Battement tendu pózokban nagy kartartással 
- Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással 
- Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással 
- Double fondu 45°-on féltalpra emelkedéssel 
- Soutenu 45°-on féltalpra emelkedéssel 
- Demi rond 45°-on féltalpon 
- Grand ronde 45°-on féltalpon 
- Rond de jambe en l’air talpon 
- Fouetté talpon 1/2 fordulattal 
- Relevé lent pózokban 
- Developpé pózokban 
- Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra 
- Mély hajlások előre és hátra 
- Balance lábujjhegyen, 45°-on tartott szabadlábbal 
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Középgyakorlat 

- Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 
- Battement double-tendu előre és hátra, nyújtott lábbal és demi plié-vel 
- Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 
- Battement tendu jeté passé par terre 
- Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra 
- Grand rond de jambe par terre 
- Fondu 45°-on talpon, pózokban kis kartartással 
- Soutenu 45°-on talpon, pózokban kis kartartással 
- Relevé lent 90°-on talpon, pózokban 
- Developpé 90°-on talpon, pózokban 
- Grand battement jeté 
- Pas balancé en face és 1/4 fordulattal 
- Pas bourrée en dedans 
- IV. port de bras 

Tour-ok 

- Egy tour sur le cou-de-pied II., IV., V. pozícióból 
- Tour pas de bourrée diagonálban 
- Tour chainé diagonálban 

Allegro 

- Changement egy fordulattal 
- Assemblé előre és hátra 
- Glissade előre és hátra 
- Petit jeté oldalra 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagy pózokat a rúdnál, a battement-ok en tournant formáit, a kispózokat középen, a tanult 
diagonál forgásokat. 

A tanuló legyen képes egy tour sur le cou de pied kivitelezésére, en tournant ugrásokra, ebben az évben előírt 
gyakorlatokat 45 fokon lévő szabad lábbal féltalpon bemutatni a rúdnál, a tananyagból összeállított egyszerű 
kombinációk előadására, csoportos formában. 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az első öt évfolyamban elsajátított tananyag elmélyítése 
- A törzs, a fej, a végtagok harmonikus, koordinált mozgásának fejlesztése, az izomzat teherbíró képességének és 
az ízületek mozgáshatárának fokozása 
- A mozgás szépítése, a kivitelezés tökéletesítése 
- A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése 

Tananyag 

- Az első öt év tananyagának összegzése 
- A gyakorlatok pontos technikai kivitelezése 
- Nagy pózok a rúdnál 
- Kis és nagy pózok a középgyakorlatokban 
- Helyben forgások és diagonál tour-ok 
- Az ugrások en tournant formái 
- Az alapfokú művészeti vizsga anyaga 
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Követelmények 

A tanuló ismerje az előző évek lépésanyagát, az alapfokú művészeti vizsga anyagát. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok koordinált kivitelezésére összhangban a zenével, a térben való eligazodásra, 
a koreográfiák pontos megvalósítására, a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk előadására 
csoportosan, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakítására, az alapfokú művészeti vizsga 
teljesítésére. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

A kar- és lábpozíciókat 
A klasszikus balett alapelemeit 
A tanult tananyag szakkifejezéseit 
A szakkifejezések jelentését 
A színpad törvényszerűségeit 
Az alapfokú művészeti vizsga anyagát 

A tanuló legyen képes 

A tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére 
A kombinációk használatára 
A zene és a tánc összhangjára 
A zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodásra 
A térben való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására 
A táncos partnerkapcsolat kialakítására 
A csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre 
Az alapfokú művészeti vizsga teljesítésére, a továbbképző évfolyamainak elvégzésére 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgából áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus balett 45 perc 

A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 

- Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a rúdnál (plié, 
battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand battementjeté 
gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

- Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok középen (battement 
tendu, jeté, fondu, adagio, grand battementjeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával) 

Allegro 

- Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit échappé, assemblé, 
petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával) 
Nagy ugrás (sissonne fermée) 
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Tourok 

Forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou-de-pied II. IV. V. pozícióból, tour sur place középen, tour 
pas de bourrée diagonálban) választhatóan 
A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése 
A vizsga értékelése 
- A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 
- Technikai biztonság 
- Koordinált, esztétikus előadásmód 
- A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 
- Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A tér beosztása a pózok használatánál a rúdgyakorlatokban 
- A forgások technikájának tökéletesítése, a battírozás előkészítése, IV. arabesque elsajátítása 
- A tanuló kreativitásának fejlesztése 
- A már elsajátított tudás alkalmazása az új ismeretekben 
- Igényének növelése a feladatok művészi kivitelezésére 
- Fokozni a művészi kifejezés iránti nyitottságát, és az esztétikai-művészeti tudatosságot 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Battement double-tendu nyújtott lábbal és demi-plié-vel pózokban 
- Battement tendu jeté-developpé pózokban 
- Battement tendu jeté enveloppé 
- Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 
- Fondu 45°-on tombé-val 
- Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 
- Fouetté 45°-on rúd felé és rúdtól elfordulva 
- Frappé ritmizálva 
- Rond de jambe en l’ar féltalpon 
- Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel 
- Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel 
- Petits battements ritmizálva 
- Battement pour batterie 
- Developpé ballotté 45°-on 
- Allongé pózok 
- Grand battement jeté developpé-val 
- Coupé-piqué V. pozícióban talpon és féltalpon 
- Balance passé helyzetben 

Középgyakorlat 

- Battement tendu en tournant 1/2 fordulattal 
- Battement tendu jeté en tournant 1/2 fordulattal 
- Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 
- Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 
- Frappé talpon demi pliével 
- Grand battement jeté pózokban 
- Grand battement jeté marché 
- Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal 
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- IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve 
- V. port de bras 
- VI. port de bras 
- Pas faiili előre és hátra 

Tour-ok 

- Tour sur le cou-de-pied IV. pozícióból 2 fordulattal 
- Tour posé en dehors, en dedans 
- Tour tire-bouchon 1 fordulattal 
- Tour piqué diagonálban 

Allegro 

- Échappé 1 fordulattal 
- Temps levé sauté 1 lábon 
- Assemblé pózokban 
- Glissade pózokban 
- Petit jeté pózokban 
- Sissonne fermé 45°-on pózokban 
- Sissonne ouverte 45° 
- Sissonne tombé előre, hátra, oldalra 
- Ballonná 45°-on oldalra helyben, és coupé-val 
- Échappé battu rúddal szemben 

Követelmények 

A tanuló ismerje a rúdgyakorlatokat (soutenu, fondu) pózokban és féltalpon, 45 fokon végzett szabad lábbal, 
adagio elemeket féltalpra emelkedéssel a rúdnál, IV. arabesque pózt lábujjheggyel a földet érintve, V., VI. port 
de bras-t, az ugrásokat pózokban (assamble, glissade, sissonne fermé), tour piqué-t diagonálban. 

A tanuló legyen képes a tour sur le cou-de-pied bemutatására II., IV., V. pozícióból, a tananyagból összeállított 
összetett kombinációk előadására csoportosan. 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A súlyláb izomzatának erősítése plié-relevés gyakorlatok alkalmazásával rúdnál, és középen 
- A grand tourok technikájának megismertetése 
- Az entrechat battu-k előkészítése 
- A tour lent szabályainak tudatos alkalmazása 
- A tanuló súlyláb izomerejének fejlesztése speciális gyakorlatokkal 
- A tanuló belső motivációjának növelése, önállóságának, fejlődés igényének kialakítása 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Battement tendu en cercle 
- Battement tendu jeté en cercle 
- Battement tendu jeté enveloppé 
- Fondu 90°-on talpon 
- Double fondu 90°-on talpon 
- Frappé plié-relevé-vel 
- Double frappé plié-relevé-vel 
- Rond de jambe en l’air plié-ben befejezve 
- Relevé lent plié-relevé-vel 
- Developpé plié-relevé-vel 
- Developpé passé féltalpon 
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- Developpé ballotte 90°-on 
- Demi rond 90°-on talpon 
- Grand rond 90°-on talpon 
- Fouetté 90°-on 
- Grand battement jeté passé par terre 
- Grand battement jeté developpé-val, talpon pózokban 

Középgyakorlat 

- Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 
- Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 
- Fouetté 45°-on talpon 
- Relevé lent 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel. 
- Passé developpé 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel 
- Tour lent nagy pózokban, kivéve IV. arabesque 
- IV. arabesque 45°-ra megemelt lábbal 
- Grand battement jeté pointé-val 
- Pas de bourrée dessus-dessous 

Tour-ok 

- Tour sur le cou-de-pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva 
- Tour tire-bouchon 2 fordulattal 
- Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude-ben tartott lábbal 
- Tour posé en suite 

Allegro 

- Ballonná 45°-on haladva pózokban 
- Échappé battu 
- Pas de chat 45°-on hátra (orosz forma) 
- Temps lié sauté 
- Sissonne fermé 90°-on oldalra 
- Sissonne fermé 90°-on pózokban 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év anyagából a plié-relevével végzett gyakorlatokat, a 90 fokon végzett demi és grand 
rondokat talpon, tour lent nagypózokban, tour pose-t en suite. 

A tanuló legyen képes a hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra és szerepvállalásra, a tananyagból 
összeállított, összetett kombinációk előadására csoportos formában. 
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9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A grand fouetté, a grand allegro-k, magasságának növelése 
- A balance helyzetek nagy pózokban való elsajátítása 
- A tanuló kombinációs készségének, mozgás memóriájának fejlesztése 
- A tánc-technikai biztonság erősítése, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság, fogékonyság kialakítása 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel 
- Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel 
- Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel 
- Frappé posé-val 
- Double frappé posé-val 
- Rond de jambe en I’air 45°-on plié-relevé-vel 
- Demi rond 90°-on féltalpon 
- Grand rond 90°-on féltalpon 
- Grand battement jeté pointé-vel 
- Balance féltalpon nagy pózokban 

Középgyakorlat 

- Fondu 90°-on talpon en face és pózokban 
- Soutenu 90°-on talpon en face és pózokban 
- Relevé lent 90°-on plié-relevé-vel 
- Developpé 90°-on plié-relevé-vel 
- IV. arabesque 90°-on 
- Grand fouetté a la seconde-ból I. arabesque-be fordulva 
- Temps lié par terre 45°-on talpon 
- Pas de bourrée dessus-dessous en tournant 

Tour-ok 

- Grand tour 1 fordulattal I. arabesque-ben és a la secondban 
- Tour tire-bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással 

Allegro 

- Entrechat quatre 
- Royal 
- Jeté coupé-val 45°-on croisé-ban és effacée-ban előre haladva 
- Grand assemblé 
- Pas failli előre haladva 
- Contre temps 
- Jeté entrelacé. 

Követelmények 

A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, fouetté-kat 90 fokon tartott szabad lábbal, 
temps lied par terre-t hajlással és 45 fokon, grand tour-t egy fordulattal 1.arabesque-ből, entrechat-kat: quatre 
royal, grand allegro-kat: assamble, pas failli, entrelacé. 

A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más területeire, a 
szakkifejezések, fogalmak megismerésére és gyakorlati alkalmazására, a tananyagból összeállított összetett 
kombinációk előadására, csoportos formában. 
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10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A tánc színpadi követelményeinek megfelelő magatartás, előadásmód, tánctechnikai minőség fejlesztése 
- A záróvizsga anyagának gyakorlása 
- A tanuló előadóművészi készségének fejlesztése 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

- Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 
- Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 
- Soutenu 90°-on féltalpon pózokban 
- Frappé posé-val 1/2 fordulattal 
- Double frappé posé-val 1/2 fordulattal 
- Demi rond 90°-on plié-relevé-vel 
- Grand rond 90°-on plié-relevé-vel 
- Grand battementjeté balancoire 

Középgyakorlat 

- Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban 
- Soutenu 90°-on féltalpon en face és pózokban 
- Grand fouetté 1/2 fordulattal 
- Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal 
- Temps lié par terre 90°-on talpon 
- Grand battementjeté developpé-val en face és pózokban 

Tour-ok 

- Tour degagé diagonálban 
- Pas emboité diagonálban 

Allegro 

- Grand jeté 
- Grand assemblé en tournant 
- Grand fouetté 1/2 fordulattal 
- Pas couru 

Spicc 

Ajánlott gyakorlatok: 

- Relevé-k I., II., V. pozícióban 
- Échappé en face 
- Glissade előre, oldalra, hátra 
- Temps lie 
- Assamble soutenu 
- Pas de bourrée lábváltással en dehors és en dedans 
- Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre és hátra haladva 
- Pas de bourrée suivi V. pozícióban diagonálban és en tournant 
- Tour pas de bourrée 
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Követelmények 

A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, plié-relevé-s gyakorlatokat, tour degagé-t, pas 
emboité-t diagonálban, a grand allegro-kat: grand jeté, grand assamblé, grand fouetté 

A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más területeire, a 
dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, a kombinációk szólisztikus előadására, a 
tananyagból összeállított összetett kombinációk előadása csoportosan 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

A tanult tananyagot, szakkifejezéseket, fogalmakat, a lépések helyes kivitelezésének szempontjait, a 
tudásszintjének megfelelő bonyolultabb kombinációkat és azok szabályait, az alapvető zenei jellemzőket, a 
művészeti záróvizsga anyagát. 

A tanuló legyen képes 

A balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, a zene és a tánc összhangjának megvalósítására, a 
dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, az élmények és érzések kreatív kifejezésére, 
művészi önkifejezésre, a hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra, a táncok színvonalas teljesítésére, 
színpadi megjelenítésére, a megszerzett ismeretanyag beépítésére az általános műveltség más területein, az 
előadások elemzésére, saját nézőpont kialakítására, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások 
kialakítására, az egészséges életvitelre, kapcsolatépítésre hazai és nemzetközi vonatkozásban. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klasszikus balett 
45-50 perc 

A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 

- Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a rúdnál (plié, 
battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté 
gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

- Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok középen (battement 
tendu, Jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával) 

Allegro 

- Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában 
- Nagy ugrások 

Tourok 

- Forgások középen és diagonálban 
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A vizsga értékelése 

- A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása 
- Technikai biztonság 
- Koordinált, esztétikus előadásmód 
- A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 
- Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Balett rudak 
Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 
Kották 
Erősítő, hangfalak 
CD-lejátszó, Videó - televízió - képfelvevő, DVD lejátszó 
Kézikönyvár: szakirodalom, kiadványok, újságok 
CD-k, kazetták, DVD-k, videokazetták 
Jelmezek, dresszek, fellépő ruhák 


