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BEVEZETŐ 

 
 

Szerte a világon tapasztalható az az érdeklődés, törekvés, melynek célja a hagyományos kultúrák 

megőrzése, védelme. A néptánc, népzene, népművészetek - általában a hagyományos kultúrák fontos 

információt hordoznak a ma embere számára. Egyrészt ellenpontot jelenthet (úgyis, mint választási 

lehetőséget) a könnyen befogadható effektusokkal dolgozó multikultúrával szemben, másrészt 

természetközelsége, természetessége, az örök emberi értékekhez való ragaszkodása révén része a 

világkultúrának, illetve visszahat arra. 

 

A tudományos kutatómunka - a néptánc, a népzene és általában a néphagyományok területén, melynek 

kiemelkedő bázisává vált Magyarország -, a néptánc oktatásában az elmúlt évtizedektől kezdve kiépült 

pedagógiai tapasztalatok és az ebből kialakult módszerek jelentik azt az elméleti alapot, mely lehetővé 

teszi a néptánc oktatását az alapfokú művészetoktatásban. 

 

A Cinege Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az elmúlt években egyre meghatározóbb szerepet tölt 

be a város művészeti nevelésében. E törekvésünket az újabban indított tanszakok is erősítik. Balett, 

színjáték, grafika szakunk új lehetőséget ad a városban és környékén élő gyermekeknek, hogy 

megtalálják a személyiségüket leginkább kiteljesítő művészeti ágat. A szakmai tapasztalatok, 

kapcsolatok, a tárgyi és személyi feltételek javulása lehetővé teszi a több tanszakban való 

tevékenységet. A székhely áthelyezése megfelelőbb körülmények közé – az ottani feltételek javulása: 

helyiségek, felszerelések számának és minőségének növelése -, a telephelyek számának, a tanuló-, 

illetve pedagóguslétszám gyarapodása – mind-mind a stabilabb, színvonalasabb működés alapjai.   

 

Az iskola aktívan részt vesz a város kulturális életében, egyrészt a meglevő, más szervezetek, 

intézmények által szervezett rendezvényeken (táncházak, bemutatók, gálaműsorok, fesztiválok, 

kiállítások) – másrészt önálló programok kialakításával (pl. Művészeti Iskolák Találkozója, Szentes 

Varga Ferenc Rábaközi Táncverseny) színesíti a művészeti élet palettáját.  

 

Reméljük, hogy mind a gyermekek, mind a szülők számára érdekes, választásra érdemes lesz az iskola 

képzésének bővítése, és így a korábbi és az újabban induló tanszakok továbbra is népszerűek lesznek, 

és jól szolgálják a diákok művészeti nevelését. 

 

1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  

 
Az intézmény neve, székhelye:  „CINEGE”  Alapfokú Művészeti Iskola 

      Sopron, Petőfi tér 6. 

 

 Az intézmény fenntartója:   LARTIS Környezetvédelmi és Művészeti Nonprofit Kft. 

(Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30.) 

 

 Telephelyek:    1.  Sopron, Petőfi tér 6. 

2.  Lövő, Fő u. 183. 

3. Sopronkövesd, Kossuth u. 81. 

4. Harka, Keresztúri u. 2. 

5. Pereszteg, Fő u. 16. 
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1.1.  

Az intézményben valamennyi művészeti ágon folyik képzés (táncművészeti, képzőművészeti, 

színművészet–bábművészet, zeneművészeti ág) ezeken belül az alábbi tanszakok működnek: 

 

- néptánc    

- színjáték 

- bábjáték 

- balett 

- grafika 

- népzene 

-  

Társastánc, modern-tánc, szobrászat, média tanszakok jelenleg nem működnek. 

 

1.2.  

A képzés 12 évfolyam, mely 2 előkészítő, 6 alapfok és 4 továbbképző évfolyamból áll. Jelenleg az 

előképzős évfolyamokon nem folyik oktató-nevelő munka. 

 

2 KÜLDETÉSNYILATKOZAT, CÉLOK, FELADATOK 

 

2.1 Küldetésnyilatkozat, pedagógiai hitvallás 

 
Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy léteznek 

egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Ha válaszolni akarunk korunk kihívásaira, 

tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az 

előírt viselkedésmintát követő gyereket nevelni. Fel kell készíteni őket versenyekre, a rájuk váró 

küzdelmekre, amelyek átszövik életünket, mindennapjainkat. 

 

Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak 

megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján, akik önismeretük révén el tudják 

dönteni, hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és képességeik; hol húzódnak lehetőségeik és 

korlátaik határai; hogyan lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra kezdeni. 

 

Tanulóinknak tíz év áll rendelkezésére, hogy képességeiket megismerjék, érdeklődésüknek 

megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak, megismerjék szűkebb és tágabb 

környezetüket, a világot, az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket. 

 

Fontos feladatunknak tekintjük a tudás értékének felismerését, megbecsülését. A tudás az 

ismeretszerzés egyénre szabottan a végtelenségig bővíthető, megszerzése elsősorban szorgalom és 

kitartás kérdése. 

 

Mindenkit a képességeinek legmagasabb szintjének elérése irányába szeretnénk elindítani, nem kell és 

nem is lehet mindenkinek azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a 

rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak. 

 

Az iskola és a tradicionális hagyományaink, értékeink megóvása, továbbvitele fontos feladatunk. 

Az évezredek alatt felhalmozódott kincseket eldobni bűn, meg kell tartani, és mellé kell tenni az 

újakat. 
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Tovább kell vinni és ápolni a családi tradíciókat, a felelősségtudatot, az emberek, azaz egymás 

tiszteletét, a szülőföld, a munka szeretetét és tiszteletét. 

 

Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, 

toleranciát hirdetünk tanulóinknak. 

Célunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése, egy nyitott, demokratikusan, 

gyermekközpontúan működő iskolai világ kialakítása. 

 

Pedagógiai hitvallásunk alapja: Tanulóink sokoldalú, hagyományokat ápoló, de korszerű tudást 

nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelődésre, 

pozitív jövőkép megfogalmazására. Célhoz vezető úton vállalunk alapozó feladatokat, biztosítva ezzel 

annak lehetőségét, hogy a továbbtanulás során a személyiségük teljessé váljék. 

 

 

2.2 Az alapfokú művészoktatás célja 

 
A választott szakon belül lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának 

sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, 

ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges 

életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanuló 

személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenység és a művészetek iránt, segíti a tanulók 

kreativitásának, improvizációs készségének kibontakozását. 

 

Célja a tánc, dráma és képzőművészet alapvető ismeretanyagának és technikájának megismertetése.  

Felkészíti a tehetséges tanulókat a művészeti pályára, illetve az amatőr művészeti életbe való 

bekapcsolódásba. 

Lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő kulturális műveltség megszerzésére. 

A 7-22 éves korosztály művészeti nevelése, tehetséggondozása a táncoktatás eszközeivel. A 

mozgáskultúra sokirányú fejlesztése olyan szintre, amely alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy a 

későbbiekben olyan foglalkozásokban legyenek eredményesek, amelyeknél fokozottabban van szükség 

a kiképzett fizikumra, ügyességre, szépérzékre. A képzésről kikerülő hallgatók zökkenőmentesen 

tudjanak bekapcsolódni a művészeti életbe. 

 

A táncművészeti oktatás általános célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak a táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt 

a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

 

A néptáncoktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok 

lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

A balett tanszak célja, hogy a tanuló a klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, 

tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa. 

A társastáncoktatás célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb 

megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

A modern tánc tanszak célja, hogy a tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása 

mellett fejlessze a tanuló önálló, kreatív kapcsolatteremtő képességét, a személyiségét. 

A színművészeti-bábművészeti képzés célja, hogy az alapfokú művészetoktatás keretében folyó 

színházi nevelés keretében lehetőséget biztosítson a színművészet iránt vonzódó tanulók lépességeinek 
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fejlesztésére, ismereteinek gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti 

szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására. 

A szobrász képzés célja, a vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati 

ismeretek tanítása és gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót a tárgyalkotásra, a plasztikai 

alakításra, a szakirányú továbbtanulásra. 

A grafika képzés célja az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások megismerése. A grafika két fő 

területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek megismertetése. 

A fotó-videó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló ismerje meg a 

fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma használatos fotó-videó 

eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit, 

A népzene képzés célja, hogy a hagyományos népzenék iránt érdeklő tanulók zenei műveltségét 

fejlessze, megalapozza. Elméleti és gyakorlati ismereteiket fejlessze, melyek által felkészítik a 

tanulókat az egyéni és a zenekarban való zenélésre, a szakirányú továbbtanulásra. 

 

2.3. Az alapfokú néptánc képzés feladata 
 

A nevelő-oktató tevékenység során ismerkedjenek meg a tanulók: 

- a hagyományos népi játékokkal, 

- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusaival, táncrendjeivel, 

- a mozgásanyag variációs lehetőségeivel, 

- a táncokhoz kapcsolódó énekekkel, zenei kíséretekkel, 

- a néptánctudomány sajátos megközelítési módjával, 

- a folklórkutatás tárgyának, a néphagyományok helyével az egyetemes emberi   

  kultúrában, 

- a társasági táncélet alkalmaival, 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazataival és korszakaival, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájával, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművével, s ezek elemzésén  

  keresztül a táncirodalom különböző stílusaival. 

 

Alakuljon ki a tanulókban: 

- a rendszeres munka természetes igénye, 

- a megfelelő munkafegyelem, 

- a munkájuk tudatos kontrollálása, 

- az általános szemléletmód, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer 

egymást feltételező részeiként értelmezi, 

- az esztétikai érzékre és a művészeti előadásmódra, a művészetek befogadására nyitott attitűd, 

- fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 

Fejlessze a tanulók: 

- mozgáskultúráját, 

- fizikai állóképességét, 

- ritmusérzékét, 

- hallását, 

- zenéhez való alkalmazkodását, 

- tér-, forma- és stílusérzékét, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentráló képességét, 

- improvizációs készségét, 
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- ízlését, kritikai érzékét, 

- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenységét, 

- vizuális memóriáját, 

- a képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a tanulót: 

- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

- a rendszeres múzeumlátogatásra, 

- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

- az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások, 

játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

- a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok 

összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

Tudatosítsa a tanulóban: 

- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét: 

- az évfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

 

Tegye nyitottá: 

- a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

 

2.4. Az alapfokú balett képzés feladata, követelményei 
 

A tanszak feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

- mozgásszerveinek a funkcióját, 

- a különböző mozgásformák összekötését, 

- a klasszikus balett lépésanyagát, 

- a táncstílusok sokféleségét, 

- a különböző tánctechnikák mozgásformáit, 

- a tánc történetét. 

Fejlessze a tanuló 

- technikai adottságait, 

- mozgásemlékezetét, 

- testi-lelki teherbírását, 

- tér- és formaérzékét, 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- koordinációs készségét, 

- dinamikai különbségek iránti érzékét, 

- előadási készségét, 

- a mozgás pontos zenei kivitelezését, 

- magabiztos fellépését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- a tánc iránti szeretetet, 
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- az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet, 

- az önkontrollt és annak tudatos használatát, 

- a rendszeres munka igényét, 

- a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

- a gondolkodás szükségességének tudatát, 

- a művészetek iránti nyitottságot. 

Ösztönözze a tanulót 

- az igényes munkára, 

- a színházi táncesemények látogatására, 

- alkalmi eseményeken való szereplésre, 

- az érzelmi nyitottságra, 

- az egészséges életmódra, 

- külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére. 

Adjon teret a tanuló 

- fantáziájának kibontakozására, 

- a kreativitás megnyilvánulására, 

- az improvizációs készség kibontására. 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját 

- akaratát, 

- ízlését, személyiségét, 

- alkalmazkodó képességét. 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulásra, 

- a továbbképző folytatására, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

- a kar- és lábpozíciókat, 

- a klasszikus balett alapelemeit, 

- a tanult tananyag szakkifejezéseit, 

- a szakkifejezések jelentését. 

Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

Történelmi társastánc 

A tanuló ismerje 

- a XIX. századi társastáncok alaplépéseit, 

- a XVII. századi Menüett lépéssorát, 

- a rokokó Gavotte stílusát, 

- a tanult táncokat. 

Legyen képes 

- a tanult lépések bemutatására, 

- az elsajátított történelmi társastáncok előadására. 

Néptánc 

A tanuló ismerje 

- a dunántúli ugrós alapmotívumait, 
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- a szatmári motívumok figuráit, 

- a széki négyes és csárdás lépéseit, 

- a táncokhoz tartozó dalokat, 

- a tájegységek földrajzi helyzetét. 

A tanuló legyen tisztában 

- a néptánc elemeinek és motívumainak felépítésével. 

Legyen képes 

- az ismert motívumok felhasználásával improvizálni. 

Modern-kortárs tánc 

A tanuló ismerje 

- a modern tánctechnikák jellegzetes lépésanyagának alapjait, 

- speciális koordinációját, a testközpont szerepét, 

- a rögtönzés játékszabályait. 

Legyen képes 

- az elsajátított tananyag stílusos előadására, 

- a klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadására. 

 

Követelmények a továbbképző elvégzése után 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

- a tanult tananyagot, 

- a lépések helyes kivitelezésének szempontjait, 

- a tudásszintjének megfelelő nehezebb technikai elemeket és azok szabályait. 

Legyen képes 

- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

- a kombinációk szólisztikus előadására, 

- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

Társastánc 

A tanuló ismerje 

- a magyar úri báli tánc lépéseit, 

- a modern társastánc alapelemeit. 

Legyen képes 

- a viselkedésformáknak megfelelően a különböző társastáncok bemutatására. 

Néptánc 

A tanuló ismerje 

- a verbunk, a karikázó, a csárdás lépéseit, 

- a páros forgók technikáit, 

- a dunántúli és a szatmári táncrendet. 

Legyen képes 

- a tanult táncok stílusos előadására. 

Modern-kortárs tánc 

A tanuló ismerje 

- a modern és kortárs tánc térszemléletét, 

- a dinamikai változatok kifejező erejét, 

- a Graham-, Limón-, Modern jazz-, Kontakt-technika lépésanyagát, sajátosságait, 

- az improvizáció és kompozíció szabályait, 

- a kapcsolatteremtés lehetőségeit a mozgásban. 

Legyen képes 

- az elsajátított technikák lépésanyagainak gyakorlatsorokban történő bemutatására, 

- rövid kompozíciók létrehozására, meggyőző, stílusos előadására, 
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- kapcsolatteremtő improvizációra. 

Tánctörténet 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát, 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- a nagy egyéniségek munkásságát, 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a társművészetek iránti érdeklődésre, 

- a múlt és jelen értékeinek befogadására. 

 

2.5. Az alapfokú társastánc képzés feladata 

 
A tanszak feladata 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a társastánc alapjait, 

- technikai elemeit, 

- a mozgás kapcsolatát a zenével, 

- a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- a rendszeres munka természetes igényét, 

- a megfelelő munkafegyelmet, 

- az esztétikai érzéket, 

- az önkontroll alkalmazását. 

Fejlessze a tanuló 

- fizikai állóképességét, 

- tánc iránti szeretetét, 

- ritmusérzékét, 

- technikai tudását, 

- koncentrálóképességét, 

- tér- és formaérzékét, 

- stílusérzékét, 

- előadói készségét. 

Ösztönözze a tanulót 

- a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

- a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi életben 

és a társas érintkezésben, 

- táncművészeti előadások látogatására, 

- a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

- akaratát, 

- ízlését, 

- állóképességét, 

- mozgáskoordinációját, 

- alkalmazkodóképességét, 

- személyiségét. 
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Követelmények az alapfok elvégzése után 

Társastánc 

A tanuló ismerje 

- a standard táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) alapmotívumait, 

- a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotívumait. 

Legyen képes 

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

- a klasszikus balett tanult alapelemeit, 

- a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 

Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására. 

 

Viselkedéskultúra 

A tanuló ismerje 

- a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartásformáit. 

Legyen képes 

- az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 

 

Követelmények a továbbképző elvégzése után 

Társastánc 

A tanuló ismerje 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb 

motívumait és az alaplépések variációit. 

Legyen képes 

- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos bemutatására. 

Történelmi társastánc 

A tanuló ismerje 

- a történelmi társastáncok alaplépéseit. 

Legyen képes 

- a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására. 

 

Tánctörténet 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát, 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- a nagy egyéniségek munkásságát, 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a múlt és jelen értékeinek befogadására, 

- a táncművészetek iránti érdeklődésre. 
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2.6. Az alapfokú moderntánc képzés feladata 
 

A tanszak feladata 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a modern táncművészet főbb irányzatait, 

- az irányzatok technikai alapelemeit, 

- a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

- a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Fejlessze a tanuló 

- technikai adottságait, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentrálóképességét, 

- muzikalitását, 

- tér- és formaérzékét, 

- előadói készségét, 

- személyiségét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- a modern táncművészet iránti nyitottságot, 

- a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

- a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

- a rendszeres munka igényét, 

- az önálló gondolkodás igényét, 

- az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

Ösztönözze a tanulót 

- az igényes munkára, 

- tánc és színházi események látogatására, 

- érzelmi nyitottságra, 

- egészséges életmódra. 

Adjon teret 

- a tanuló fantáziájának kibontakozására, 

- a kreativitás megnyilvánulására, 

- az improvizációs készség kibontására. 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulásra, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Esztétikus testképzés 

A tanuló ismerje 

- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

Legyen képes 

- a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására, 

- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 
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Jazz-technika 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika mozgásanyagát, 

- a contraction és release tudatos használatát, 

- a technika stílusát és előadásmódját. 

Legyen képes 

- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák 

előadására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Graham-technika 

A tanuló ismerje 

- a technika mozgásanyagát, 

- speciális gerinchasználatát, 

- a contraction-release használatát, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

Legyen képes 

- a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 

Limón-technika 

A tanuló ismerje 

- a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes 

- a gyakorlatelemek pontos, tiszta kivitelezésére, 

- azok kombinálására, 

- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző 

előadására. 

Kontakt-technika 

A tanuló ismerje 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

Legyen képes 

- a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és a föld használatára, 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

Modern jazz-technika 

A tanuló ismerje 

- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

- a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Legyen képes 

- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadásra, 

- a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére. 

Improvizáció, kompozíció 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika gyakorlatait, 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait. 
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Legyen képes 

- a forma, az idő, a tér, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

- az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

Tánctörténet 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát: 

 a táncművészet kimagasló alapműveit, 

 nagy egyéniségeinek munkásságát, 

 az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat. 

 

Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a múlt és jelen értékeinek befogadására, 

- a társművészetek iránti érdeklődésre. 

 

2.7. Az alapfokú színművészeti-bábművészeti képzés feladata, követelményei 
 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a színházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket 

 a drámai, színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

 a legfontosabb színházi stílusokat 

 a színházi műfajokat 

 a szöveg és előadás-elemzés szempontjait 

 a színészi játék alapvető iskoláit 

 a színészi alkotómunka fázisait, összetevőit 

 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét 

 napjaink színházi struktúráját. 

 

Készítse fel a tanulókat 

 drámai szövegek értő olvasására 

 különböző színészi technikák tudatos alkalmazására 

 színházi improvizációra 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra 

 különféle szerepek megformálására. 
 

 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára, 

- a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben, 

- érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására, 

- érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, 

- tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 

- pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg, 

- kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, 
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- saját testük, mozgásaik, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésre, a 

tér kreatív használatára, 

- egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban, 

- különböző - felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt - érzelmek verbális, vokális, mozgásos, 

mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel történő kifejezésére, 

- összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák együttes 

alkalmazásán keresztül, 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötleteik, gondolataik 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 

Ismerjék 

- a saját testük adta lehetőségeiket, illetve érzékszerveik hatékonyságát, 

- a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztáruk ezirányú 

fejlettségének mértékét, 

- a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztáruk ez irányú 

fejlettségének mértékét, 

- figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés feltételeit, 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a szerepjátékok során 

és az improvizációkban, 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, használatuk 

lehetséges módjait, 

- az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaikkal és másokkal való kapcsolatukban, 

- az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban, 

- a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit, 

- összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, illetve a 

szerepjáték adta lehetőségeit, 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötleteik, 

gondolataik kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 

 

Színművészet 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során, 

- színházi improvizációra, 

- különféle szerepek megformálására, 

- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot. 

Ismerjék 

- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

- az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

- a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat, 

- a szöveg- és előadás elemzés szempontjait és módszereit, 

- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

- a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 
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Bábművészet 

Készítse fel a tanulót 

- a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre, 

- a partnerekkel való alkotó együttműködésre, 

- a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra, 

- a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására, 

- arra, hogy átlássa egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek 

határait, 

- annak felismerésére, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai keretek 

között bontható ki leginkább, 

- arra, hogy önálló feladatmegoldás esetén témaválasztását és a technikai megoldás melletti 

döntését indokolja, s azt (tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezesse, 

- a tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására, 

- különféle szerepek megformálására, 

- az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad iránti 

alázatra, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra. 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

- az animáció útján történő kifejezés sajátosságait, 

- a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát, 

- a bábszínpadi konvenciókat, 

- a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit, 

- a darab-, szerep- és előadás-elemzés szempontjait, 

- a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, 

- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási 

lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat, 

- a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit, 

- az egyes működési struktúrákat. 

 

2.8. Az alapfokú szobrászat képzés feladata, követelményei 

 
Az alapfokú szobrászat képzés feladata 

 

Ismertesse meg a tanulókat 

 a szobrászművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, megnyilvánulási formáival 

 a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel 

 a szobrászműteremmel és felszerelésével 

 a munka során használt anyagok és szerszámok használatával 

 a kéziszerszámok készítésével 

 a klasszikus szobrászat formai megoldásával és az azoktól elszakadás lehetőségeivel 

 az új anyagokkal és azok használatával 

 a kreatív feladatmegoldásokkal, a tervtől a kész munkáig. 

 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és feladatrendszert 

határozza meg: 

- a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése, 

- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 
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- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése 

- az elemzés, 

- az elvont gondolkodás, a képi gondolkodás, 

- a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 

- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 

- az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése, 

alkalmazása, 

- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 

- a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

A tanuló legyen képes 

- a látványt értelmezni, 

- a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

- a síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

- a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 

 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

- azok jel- és jelentésrendszerét, 

- a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, 

- az ábrázoló geometria alapelemeit, 

- a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 

- a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait, 

- a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

- az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit, 

- a művészettörténet nagy korszakait. 

A tanuló legyen képes 

- a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására, 

- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

- sík- és térbeli művek létrehozására, 

- konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

- a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári 

segítséggel), 

- a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során felhasználni. 
 

Szobrászat tanszak 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a szobrászat fontosabb eredményeit, művészettörténeti időrendiségben, 

- a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, 
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- a szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját, 

- a gyakorlatban megismert anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználási területét, 

- a balesetvédelmi szabályokat, 

- a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes 

- az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást, 

- életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 

- a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint, 

- felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget. 

A tanuló rendelkezzen 

- biztos rajztudással, 

- műelemzési készséggel, 

- agyagból történő mintázás készségével, 

- a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal. 
 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 

- a szobrászat klasszikus műfajait, 

- a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 

- a szobrászműterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű kezelését, 

- a műalkotás és a környezet összefüggéseit a szobor-enteriőr viszonylatában, 

- a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

A tanuló legyen képes 

- a tervszerű, igényes munkavégzésre, 

- önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében, 

- terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni, 

- megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 

- az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe, 

- a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 

- pozitív formát készíteni agyagból, gipszből, 

- a szobrászatban használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, gipszelő szerszámok stb.) 

előállítani, 

- arányos kicsinyítésre és nagyításra, 

- a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására, 

- az alapvető anatómiai ismeretek alkalmazására, 

- a szobrászat hagyományos anyagainak (terrakotta, fa, kő, bronz stb.) használatára, 

- a szobrászat segédanyagainak (gipsz, plasztilin stb.) alkalmazására, 

- a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok és gépek használatára, 

- a feladatnak megfelelő váz- és tartószerkezet összeállítására, 
- érem, relief, portré, ember- és állatfigura mintázására, faragására. 

 

2.9. Az alapfokú grafikai képzés feladata, követelményei 

 
Az alapfokú grafikai képzés feladata 

 

Ismertesse meg a tanulókat 

- a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok működésével, 

kezelésével 

- a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével 

- segédanyagok tulajdonságaival, használatával 
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- a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel 

- a szakma rövid történetével 

- a képzőművészeti gyakorlatban a feladatokban felhasználható vizuális elemekkel (pont, vonal, 

szín stb.) 

- a képépítés törvényszerűségeivel 

- a színelmélet alapjaival. 

 

Fejlessze a tanulókban 

- a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert. 

 

Alakuljon ki a tanulókban 

- véleménynyilvánítási igény és képesség 

- a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

- a képépítés alapvető szabályait 

- a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit, korlátait 

  az egyedi és sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások –    

  sokszínű technikai lehetőségeit 

- a grafika történeti és technikai sajátosságait 

- a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó és fém anyagokat 

 

 

A tanulók legyenek képesek 

- az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására 

- vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra – dolgozásra 

- az egyedi és sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások – sokszínű 

technikai lehetőségeinek alkalmazására 

- esztétikus képi megjelenítésre 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

- a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit 

- a hazai kortárs grafika eredményeit 

 

A tanulók legyenek képesek 

- önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra 

- technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására 

- az iparban használatos reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére 

- klasszikus, sokszorosított grafikai faximile reprodukciókészítésére 

- önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására 

- kiállításra alkalmas munkák alkotására. 
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2.10. Az alapfokú média képzés feladata, követelményei 
 

 

A fotó-videó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 

- ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma 

használatos fotó-videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit, 

- sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken 

túl a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat, 

- igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján 

fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot, illetve rövidfilmeket készíteni. 

A fotó-videó műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 

- ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek, felvételi 

segédeszközök, nagyítógép, diavetítő, kamkorderek, kazetták, lejátszók, monitorok, 

világítóberendezések), anyagait (filmek, nagyítópapírok, kidolgozó vegyszerek, 

laborfelszerelések), 

- legyen fogalma a fotók és mozgóképfelvételek felhasználásának módjairól (sajtó, 

nyomdaipar, reprodukciós és szemléltetési célok, információtárolás, helyi, regionális és 

országos tévéműsorokban való részvétel, egyéni és csoportos kiállítások, valamint részvétel 

hazai és nemzetközi pályázatokon), 

- a tájékozottság szintjén ismerje a legmodernebb információrögzítési, tárolási és továbbítási 

rendszereket (pl. digitális mágneses képrögzítés CD-re, műholdas képtovábbítás és vétel, 

internet), 

- ismerje és alkalmazza az álló- és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és 

világítástechnikai alapismereteket, elsősorban azonban ismerje meg a saját maga által használt 

kamerát, 

- tudja önállóan a helyes nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és komponálni, 

- tudja alkalmazni a kép felvétel közbeni és utólagos átalakításának fogásait (fotó: alul- és túl-

expozíció, szűrőzés, többes expozíció, rávilágítás, kitakarás; videó: jelenetfelbontás, vágásos 

rendezés, inzertezés, utóhangosítás). 

A tanulók a mese- és egyéb jelenetek képekre bontásával, többszöri felvételével, majd az elkészült 

képsorok kiválogatásával, lerövidítésével és összeillesztésével gyakorolják a filmkészítést. 

Követelmények 

Fotó 

A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza 

- a következő labortechnikai eszközöket és eljárásokat: nagyítógép, a fekete-fehér nagyítás 

kidolgozó eszközeit és vegyszereit, 

- a kész negatív értékelését, 

- az egyszerű fekete-fehér nagyítás készítését, 

- a fényképszárítást, -fényesítést, 

- a színes negatív-pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját (tanulmányozza a színes 

minilabort működés közben), 

- az optikai leképezés alapfogalmait, 

- a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín). 

Legyen jártas 

- a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és értékelésében. 

A tanuló legyen képes 

- biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi 

eszközöket: kamera, fekete-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási eszközök 

(lámpák, villanó). 

A továbbképző végére a tanuló ismerje a felvételi területek közül 
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- a portrét, a sport- és akciófotót, a közelfelvételeket, a fotóriportot, az esszét és az illusztrációt. 

Legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben: 

- a felvételezés 

 a tükörreflexes kamera használata, 

 a csereobjektívek és sajátosságaik, 

 megvilágításmérés, 

 a felvételi segédeszközök (szűrők, előtétek, közgyűrűk) alkalmazása, összetettebb 

világítási szituációk és a derítés alkalmazása; 

- labortechnika 

 alkalmazza rendszeresen az exponáló órát, 

 tudjon kiegyenlített fekete-fehér negatívot hívni, 

mindig készítsen csíkmásolatot, 

legyen képes igényesebb, nagyméretű (maximum 30×40 cm) ff nagyítás készítésére és 

kisebb retusálására, 

tudjon lényeges képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni, 

alkalmazza tudatosan a képlágyítás-keményítés, valamint a rávilágítás-kitakarás fogásait a 

jobb képminőség elérése érdekében, 

tanuljon meg képet keretezni (paszpartu); 

- fotóelmélet és esztétika 

ismerje a fényértéket és a feketedési görbét, 

legyen tisztában a túl- és alulexpozíció jelentőségével, 

alkalmazza tudatosan a mélységélességet, 

tudja befolyásolni a kép kontrasztját, 

ismerje és alkalmazza a kompozíciós rendszereket (aranymetszés, szimmetria-aszimmetria, 

átlós elrendezés, nyitott és zárt kompozíciók), 

ismerje fel és alkalmazza a lényeg kiemelésének eszközeit (élesség, tértagolás, elhelyezés, 

képkivágás). 

A tanuló legyen képes 

- felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni, 

- kritikus elemzésre és önértékelésre. 

Videó 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait. 

Ismerje és alkalmazza 

- a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond plán, 

amerikai plán, kistotál plán, nagytotál plán), közeli (inzert). 

Legyen jártas 

- a kameramozgásokban, 

- a jelenetek képsorokra bontásában, 

- a kész képsorok szükséges mértékben való lerövidítésében és megszerkesztésükben. 

A tanuló legyen képes 

- helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében, 

- önállóan nézőpontot kiválasztani, 

- egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján filmet forgatni, 

- kamerával önállóan feliratot készíteni. 

A tanuló a továbbképző végére ismerje 

- az igényesebb és bonyolultabb kamerák (S-VHS és a digitális kamkorderek) működését. 

Ismerje és alkalmazza 

- a plánok összekapcsolásának szabályait, 

- a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
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- az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvétel). 

Legyen jártas 

- a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmazásában, 

- a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában, 

- többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás alkalmazásában, 

az egyszerűbb elektronikus vágóasztal kezelésében, 

- a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és az 

utóhangosításban. 

A tanuló legyen képes 

- forgatási vázlatot készíteni, és abból egyszerűbb forgatókönyvet írni, 

- rövid, feszesen vágott, technikai hibáktól mentes, szépen fényképezett és montírozott, igényes 

hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 

- számítógépes programok és fejlettebb montázsasztal segítségével alkalmazni egyszerűbb 

videotrükköket a képi hatás fokozása érdekében (áttűnés, képfordulás, átlyukasztás, blue-box). 

A tanuló legyen képes a saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 

ismerje fel azok erényeit és hibáit. 

Az elsajátított alapismeretek és tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi információs 

rendszerek között. 

 

2.11. Az alapfokú népzene képzés feladata, követelményei 
 

2.11.1.Népi hegedű 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után a tanuló legyen képes 

- népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt adóan 

megszólaltatni hangszerén, hallás után zenét tanulni, 

- népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, elemzően 

gyakorolni. 

Rendelkezzék 

- az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással, 

- kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, koncentráló képesség, 

stílusérzék, fantázia), 

- a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési gyakorlattal. 

Ismerje 

- a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés, hangsúlyozás, 

ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás általános és különleges sajátosságait, 

valamint a zenei improvizáció népzenénkre jellemző módjait, 

- a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 

- a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában, 

- a hangszeres népzene műfajait, 

- a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

- a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez 

kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 

- a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

- a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszeregyütteseket, 

valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását, 

- népzenénk múltját, 

- hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 
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- alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének 

kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit. 

Legyen képes 

- dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett formák 

(például táncrend) szabályait, 

- legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre, 

- szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 

- tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a magyar népi vonós zene történetét, 

- a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei életében, 

- a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 

Legyen fogékony más népek zenéjének befogadására. 

Rendelkezzék a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó 

kapcsolatteremtő képességgel, megfelelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, 

állóképességgel. 

Tudjon számot adni 

- választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról. 

 

2.11.2.Népi brácsa 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- az alapvonások, valamint a különböző vonásnemek alkalmazására, 

- a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 

- az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos alkalmazására, 

- énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának megfelelően, 

- hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására, 

- a teljes tánczenei folyamat kíséretére a prímás játéka alapján (tempóváltás, típusváltás stb.), 

- önálló zenekari számok összeállítására. 

Rendelkezzék 

- biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 

- periódusérzékkel, 

- biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel, 

- lapról olvasási készséggel. 

Ismerje 

- hangszere felépítését, részeit, hangolását, húrozását, 

- a három húros kontra, a hegedűkontra és a négyhúros brácsa fogásait, legjellegzetesebb 

akkordmeneteit, vonókezelését, vonásnemeit. 

 

2.11.3.Népi bőgő, ütőgardon 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- hangszerei múltját, változatait, a magyar nyelvterület különböző vidékein, 

- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok dallamaiból, 

- hangszerei repertoárját, előadói hagyományát a magyar nyelvterület különböző vidékein, és azok 

jellemző zenei stílusjegyeit, hangszere irodalmát, a gyűjtött anyagot. 
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Legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, ezen belül megfelelő ujjrendek és vonásnemek kialakítására 

(legato, détaché, martelé, marcato, staccato, pizzicato), 

- tiszta intonációra, dinamikusan árnyalt hangképzésre, 

- zenei és technikai szempontból tudatos elemző gyakorlásra, 

- technikájának önálló továbbfejlesztésére, 

- elemezni a népdalok formai és harmóniai szerkezetét, 

- énekes dallamok megformálására hangszerei segítségével, az adott dialektus stílusának megfelelő 

hagyományos előadásmódban, 

- több dialektus tánckíséretének eljátszására, 

- a dallamok stílusának és karakterének, valamint saját kézalkatának megfelelő ujjrendek és vonások 

önállóan variált alkalmazására, 

- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag autentikus, stílushű, a zenei összefüggéseket 

visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

- biztos zenei hallással, memóriával és megfelelő kottaolvasási készséggel, 

- önellenőrző és összpontosító kézséggel, 

- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus- és hangsúlyozási készséggel, 

- a megismert népzenei dialektusok előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

- az igényes zenei kifejezés eszközeivel. 

 

2.11.4. Népi furulya 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és elkülönülő 

hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 

- a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

Rendelkezzék 

- az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

- zenei emlékezőtehetséggel, 

- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, 

formaérzékkel, 

- a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

- olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 

- a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 

Ismerje 

- hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 

- hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 

dialektusterületeken. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos 

előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző tájegység 

anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel együtt. 

A tanuló legyen képes 

- minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, 

hallgatóság előtt is, 

- más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 

- hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden magyar 

népzenei dialektusban, 
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- a hangszer szerepét a történeti zenében, 

- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

- a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

- hangszere elterjedtségét a Földön. 

2.11.5. Gitár 

A gitártanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 

- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

- a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg 

- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

- a legato játékot, 

- a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 

- a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando, 

arpeggio, törtakkordok), 

- a tompítás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép gitárhangszín 

elsajátítására. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a precíz hangszerhangolásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 

darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot 

valósítson meg. 

Ismerje 

- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Ismerje, és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 
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- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

- a kis és nagy barré-t, 

- a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

- a törtakkord megszólaltatását, 

- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, 

Robert de Visée). 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei 

alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós 

pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

- 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

- XX. századi művek (pl. Bartók - Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel 

- a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

- a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, dobolás), 

- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

- a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb 

előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

- a darabok hibátlan megszólaltatására, 

- a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

- a vibrato alkalmazására, 

- a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 

- értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 
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- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető 

ismeretekkel. 
 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

Zenekar 

A zenekari foglalkozások alapvető célja az, hogy a tanulókat megismertessék egyéni tudásuk 

magasabb szintű, közösségi alkalmazásának módjaival, a zenekari muzsikálásban rejlő örömökkel, és 

felkészítsék őket arra, hogy a későbbiek során amatőr vagy professzionális együttesekben működjenek. 

A zenekari játék során a növendékek a hangszeres zene mellett megismerhetik a népzene világának 

énekelt dallamait, a táncokat, a hangszeres zenével összekapcsolódó népszokásokat. Mivel a 

hangszeres népzene gyűjtése viszonylag későn kezdődött meg, és az együtt megszólaló hangszerek 

tekintetében nincsenek szigorú szabályok, nagy szerepe van a tanár elképzeléseinek, illetve az 

állandóan formálódó zenei-népzenei közízlésnek. A zenekari játék alkalmat ad a gyakorlatlanabb 

növendéknek is a zene élvezetére, a fejlődésre, az egyénileg tanult zenei formák kipróbálására és 

alkalmazására, fejlesztve az egymás iránti odafigyelés, nyitottság képességét. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a zenekari játékban részt vevő hangszerek sajátságait, 

- az alapvető zenekari játékmódokat, kíséreti formákat, 

- a népzenei stílusok és dialektusok előadói hagyományait, a gyűjtött anyagot hangzó és kotta 

formában, 

- a különböző dialektusterületekre alapvetően jellemző hangszeres és énekelt dallamokat, táncokat, 

- a zenekaron belüli kommunikáció sajátos formáit, tudjon társainak jeleket adni, illetve értse és 

alkalmazza társainak jelzéseit. 

Legyen képes 

- szólamát helyes tempóban, dallam- és stílushűen, az adott műben a zenekar egészében betöltött 

funkciója szerint eljátszani, 

- hosszabb időn keresztül is figyelemmel kísérni társainak játékát, alkalmazkodni a dallam- és 

ritmusváltásokhoz, hibáit önállóan, társainak minél kevesebb problémát okozva kijavítani, 

- az újonnan tanulandó zenei anyagot önállóan feldolgozni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- valamennyi dialektus alaprepertoárját, tudjon improvizatív módon is részt venni a zenekari 

játékban, kövesse az előre meg nem beszélt változásokat, illetve tudja vezetni a zenekart ilyen 

szituációban is. 

Tudjon 

- zeneileg kommunikálni énekesekkel, táncosokkal, zenekari szólistákkal. 

Legyen képes 

- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

- önálló kamarazenekari produkcióban részt venni. 
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2.12. Eszközök, eljárások 

 
 Kötelező tanórák (lásd óraterv) 

 Tanórán kívüli foglalkozások  

 - havonta játszóház megrendezése 

 - táncházak minden hónapban 

 - jeles napok feldolgozása, megtartása 

 - adatközlők (zenészek, táncosok), táncegyüttesek bemutatója 

 - felkészítés versenyre, bemutatóra 

 Táncegyüttesi tevékenység  

Az iskola tanulóinak lehetősége van a Pendelyes Táncegyüttesben, illetve az Ürmös 

táncegyüttesben való tevékenységre – az iskola és az együttesek közti megállapodás alapján. 

 Művészeti tevékenység 

Egyéni érdeklődés alapján a diákok részt vehetnek amatőr, önszerveződő, illetve civil szervezeti 

keretben működő művészeti körök, csoportok munkájában – ezt szükség szerint az iskola 

koordinálja. 

 Hagyományos éves műsor 

 Tehetségfejlesztés és hátránykompenzálás 

 

3. A MŰKÖDÉS RENDJE 

 
3.1. Tanulói jogviszony 

 
 Az iskola mindenki számára nyitott. Felvételi vizsgát nem szervezünk, viszont a szintfelmérés 

és a csoportbeosztás miatt vizsgáljuk a leendőtanulók fizikai állapotát, alapkészségeit. A 

csoportbeosztás alapja a tanulók életkora, tánctechnikai és fizikai fejlettsége. 

 

 Az iskola tanulói azok a 7-22 éves fiatalok, akik a beiratkozási lapon jelentkeztek az adott 

évfolyamra. 

 

 A beiratkozott tanulók térítési díjat fizetnek félévente, melynek mértékét az igazgató határozza 

meg minden tanévet megelőzően. 

 

 A tanulói jogviszony megszűnik a tanuló – írásban rögzített, vagy a szülő által szóban közölt – 

kiiratkozása esetén, valamint ha a térítési díjat a félévi, illetve az év végi vizsgáig nem fizeti be. 

 

 Az oktatás csoportokban (néptánc, balett, társastánc, moderntánc, színjáték, bábjáték, szobrászat, 

grafika, média), illetve egyénileg (népzene) folyik. Egy –egy csoport minimum 10, maximum 20 

fős lehet, rendkívüli esetben ez – a jogszabályban meghatározott esetekben -túlléphető. 

 

3.2. A tanszakok belső rendje: 

- havonkénti munkaértekezlet 

- havonta iskolavezetői értekezlet, melyen részt vesz az igazgató, a szakmai vezetők, 

gazdasági vezető 

- félévi és év végi vizsgák előtti egyeztető értekezletek, osztályozó értekezletek 

- tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletek 

- évente 2 szakmai nap, amelyet az intézményben, vagy más helyszínen 

tapasztalatszerzésre fordítunk. 
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 Az egyes csoportok munkájáért a vezető szaktanár a felelős, aki kapcsolatot tart a szülőkkel, mely 

a következők segítségével valósul meg: 

- Szülői értekezlet (évente két alkalommal), 

- Fogadóóra (havonta 1 óra), 

- Nyílt nap, 

- Tájékoztató füzet segítségével, 

- Szükség esetén családlátogatás. 

 

3.3. Továbbtanulási lehetőségek:  

a tehetséges és érdeklődő tanulókat az intézmény művészeti középiskolába irányítja, illetve felhívja 

a gyermekek figyelmét az ezirányú továbbtanulási lehetőségekre. 

 

3.4. Tanórán kívüli foglalkozások: lehetőség van táncegyüttesi keretek között műsorok 

bemutatására, fellépésekre, a jeles napok szokásainak megtartására, táncházak szervezésére, 

kiállítások megtekintésére, pályázatokon való részvételre, melyekre bekapcsolódhatnak a város 

többi oktatási és művelődési intézményei. 

 

 

4.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
A gyermekek az iskolába különböző adottságokkal, szülői háttérrel, eltérő értelmi - érzelmi - szociális 

fejlettséggel, tanulás, ismeretszerzés iránti motiváltsággal jönnek. A nevelő-oktató folyamat feladata, 

hogy ezeknek az eltérő adottságoknak megfelelve, figyelembe véve az egyéni fejlettségét, lehetőleg 

egyénre szabott személyiségfejlesztés valósuljon meg. 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek a 

kialakításához, fejlesztéséhez. 

 

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

- műveltségét, 

- világszemléletük, világképük, művészi szemléletük formálódását, 

- társas kapcsolatát, 

- eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, 

- tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

 

A pedagógiai programunk összeállításánál fontos szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez 

szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. 

 

A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

 

Az értelem kiművelése területén 

- megismerési és felfedezési vágy fejlesztése, 

- a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése, 

- a tanuláshoz szükséges teljesítményvágy kialakítása (sikervágy, kudarcfélelem, 

kötelességtudat, igényszint, ambíció, kötődés). 
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Segítő életmódra nevelés 

- az egyén szociális értékrendjének kialakítása és fejlesztése (hajlamok, kötődés, 

rangsorképzés, minták, attitűdök, készségek és ismeretek elsajátítása, szabálytudat), 

- a szociális szokások, minták kialakítása, fejlesztése, 

- a szociális kommunikáció fejlesztése, pozitív érzelmi légkör kialakítása, 

továbbfejlesztése és fenntartása a közösségekben, 

- szociális érdekérvényesítés, segítőképesség, együttműködési képesség fejlesztése. 

 

Az egészséges és kultúrált életmód a nevelés területén 

- önkiszolgálási képességek (a kondicionálási és koordinációs képességek fejlesztése, a 

művészeti befogadóképesség tudatos fejlesztése, az önkifejezés színtereinek 

bemutatása, gyakorlása, tudatosítása), 

- egészségvédő képességek (az egészséges életmód ismérveinek megismerése, alapvető 

szokásainak kialakítása, tudatosság), 

- önértékelő képességek. 

 

A szakmai képzés alapozása 

- a művészeti alkotóképesség fejlesztése,  

- kreativitás, alkotásvágy fejlesztése, sikerorientáció. 

 

5. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
Az iskolai élet egyik alapvető feladata, hogy az egyénekből (tanulók) különböző közösségeket 

kovácsoljon. A jól működő közösség fejleszti az egyéniséget - ez természetesen visszahat a közösség 

fejlesztésére is. Az ember társas lény - a társas viselkedés szabályait, a megfelelő működés feltételeit 

azonban el kell sajátítani. Ahhoz, hogy az egyén megtanulja a közösségi szabályokat, az adott 

közösséget is fejleszteni kell. 

Iskoláinkban a közösségfejlesztés fő területei: 

- tanórák, 

- tanórán kívüli foglalkozások (játszóházak, táncházak, fellépések, műsorok, 

kirándulások, táborok…), 

- szabadidős tevékenységek. 

Bár mind a négy terület más és más lehetőségekkel, módszerekkel bír, fontosnak tartjuk az alábbi 

közös feladatokat: 

A tanuló 

- fogadja el a közösség szabályait, 

- közösségi magatartását jellemezze az együttműködés, szolidaritás, empátia, humánum, 

a másság elfogadása, 

- kapcsolataiban megbízható, becsületes, szavahihető legyen. 

A megvalósítás érdekében törekednünk kell arra, hogy tanulóink: 

- Ismerjék meg azokat az erkölcsi értékeket, humánus magatartásokat, melyek a közösség 

harmonikus alapját jelentik. 

- A közösségek működésében ismerje a jogok és kötelességek szerepét, tudja 

megkülönböztetni és összeegyeztetni az egyéni és a közérdeket. 

- Erősítsék kortárs és nemzedékek közötti kapcsolataikat. 

- Ismerjék meg a magyarság, a nemzetiségi és etikai hagyományokat, a múlt értékeit. 

- Legyenek nyitottak a különböző szokások, kultúrák, vallások iránt, becsüljék ezeket. 

- A nemzeti kultúra hagyományainak megismerésével tudják az azonosságokat, 

hasonlóságokat, különbözőségeket - más népek kultúrájával összehasonlítva. 
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- Fejlődjön a nemzeti azonosságtudatuk, érdeklődjenek az egymás mellett élő különböző 

kultúrák iránt. 

- Helyes önismeretből kiindulva alakítsanak ki harmonikus kapcsolatokat. 

- Ismerjék azokat a tényezőket, melyek veszélyeztetik az egészséget, a testi épséget, 

tudatosan alkalmazzák ezek elkerülésének módjait. 

- Öntevékenységgel segítsék a közösségi programok, hagyományok kialakulását, 

fejlődését, továbbélését. 

- Aktivitás, fegyelmezettség, pontosság jellemezze közösségi munkájukat. 

 

 

6. A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

 

Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység célja: 

 A gyermekeket megillető jogok érvényesítésének biztosítása. 

 A védő-óvó intézkedések megtétele a rászorulók érdekében. 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeire való odafigyelés, 

valamint - az illetékes hatósági szervek megkeresésével - a lehetőségek szerinti segítés. 

 

A legfőbb gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a csoportvezetők és a szaktanárok oldják meg. 
 

Rendszeresen visszatérő tevékenységek: 

 A hátrányos és különösen veszélyeztetett helyzetű tanulókról egyéni nyilvántartás vezetése, 

ami feladattervet, a tanuló helyzetén javító tevékenységi formákat, eljárásokat tartalmaz. 

 Kapcsolattartás a tanuló általános iskolájával, osztályfőnökével. 

 A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése. 

 Felzárkóztatás a tanulók igénye, rászorultsága szerint. 

 Speciális hátránykompenzáló, megelőző, programok szervezése. 

 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások, segélyek 

biztosítása (tábori díj, térítési díj, viseletek…). 

 A tanulók eredményeinek, rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése, a túl sokat 

hiányzó tanulóknál szükség esetén eljárás kezdeményezése. 

 Segítségnyújtás a kultúrált szabadidő eltöltéséhez; az életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő 

rendezvények szervezése (tanórán kívüli foglalkozások: táncházak, játszóházak…). 

 Vakációs programok biztosítása, ehhez anyagi erőforrások keresése (pl.: pályázatok). 

 A gyermekeket veszélyeztető helyzetben gyors és hatékony intézkedés. 

 

Iskolánk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása során szorosan együttműködik az alábbi 

szerekkel, intézményekkel: 

A tanuló általános iskolája 

          Családsegítő Intézet 

          Gyermekjóléti Szolgálat 

      Iskolai Egészségügyi Szolgálat 

 Gyámhatóság 

 Rendőrség 

 Nevelési Tanácsadó 
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7. A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 
 

A  tanuló,  a  szülő  és  a  pedagógus  az  iskolai  tanítás-  nevelés-  tanulás  folyamatának három  

egymásra  utalt,  azonos  érdekű  szereplője.  Az  érdekazonosság  ellenére  az együttműködés  

alkalmazkodási  képességet,  empátiát,  bizalmat,  fegyelmet  és  sok türelmet kíván mindhárom 

féltől. 

A   szülők   egyrészről,   mint   a   „szolgáltatás”   megrendelői   határozott   elvárásokkal 

fordulnak az iskola, a pedagógusok felé, másrészről partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk  

gyermekük  pedagógusaival,  hogy  a  nevelőmunkában  igazi  társakként dolgozhassanak. 

A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, a gyermek reális 

ismeretétől és az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség. 

A szülőknek a pedagógusokhoz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a 

gyermek legjobb ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen, 

joga van sőt, kötelessége gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni.  A  szülőknek  

tudniuk  kell,  hogy  az  iskolaválasztással  a  szülő  a  pedagógust nevelőtársává  fogadta.  

Ennek  minden  konzekvenciáját,  felelősségét  viselnie  kell; pontosan tudnia kell, hogy ez mire 

kötelezi és mit tesz lehetővé számára. 

A  szülőknek  joguk  van  minden  olyan,  a  gyermeküket  érintő  információhoz,  amely 

kiskorú gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos. 

Az  ellenőrző (tájékoztató)  könyv  elsősorban  a  tájékoztatás  eszköze,  kirívóan   deviáns  

tanulói magatartás esetén a fegyelmezés egyik eszköze is. A tanulók  osztályzatait  a pedagógus 

írja   be ellenőrző könyvébe, majd tanárával és szülőjével/gondviselőjével aláíratja. 

A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti 

bizalom, a  nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal   kialakított   

munkatársi   kapcsolat.   Az   eredményes   munkának,   a tehetség kibontakozásának feltétele a 

jó iskolai közérzet, a színes, változatos diákélet. 

 

A szülők, a tanulók  és a pedagógusok  együttműködésének formái 

 

A  tanulókat  az  iskola  életéről,  az  iskolai  munkatervről,  illetve  az  aktuális feladatokról  az  

iskola  igazgatója,  és  a szaktanárok tájékoztatják. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

A  tanulók  kérdéseiket,  véleményüket,  javaslataikat  szóban  vagy  írásban  egyénileg, illetve 

közösen közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői 

szervezettel. 

A   szülőket   az   iskola   egészének   életéről,   az   iskolai   munkatervről,   az   aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója és a szaktanárok tájékoztatják: 

 az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 a szaktanárok folyamatosan a szülői értekezletein. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak 

 

1. Szülői értekezlet 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,a szülők tájékoztatása  

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

              saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
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       a  gyermek  osztályának  tanulmányi  munkájáról,  neveltségi szintjéről, 

       az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

       a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola  

    igazgatósága felé. 

        a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló       

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, szabadidő helyes 

eltöltése,  egészséges  életmódra  nevelés,  tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 

2. Nyílt tanítási nap 

Feladata: 

A szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg 

személyesen a tanítási órák  lefolyását,  tájékozódjon  közvetlenül  gyermeke  és  az osztályközösség 

iskolai életéről. 

 

3. Írásbeli tájékoztató 

Feladata: 

A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, 

illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

 

A  szülői  értekezletek,  a  fogadó  órák,  és  a  nyílt  tanítási  napok  időpontját  az  iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

A  szülők  kérdéseiket,  véleményüket,  javaslataikat  szóban  vagy  írásban  közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 

 

8. TEHETSÉGFEJLESZTÉS, HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS 

 
 A gyengébb tanulók számára külön foglalkozásokat szervezünk, gyakorlási lehetőséget 

biztosítunk, lehetővé tesszük a más évfolyamon való fakultatív részvételt. 

 

 A kiemelkedő teljesítményű tanulókat versenyre készítjük fel, nevezzük be. 

 

 Lehetőséget biztosítunk a különböző szintű bemutatókon szólisztikus bemutatkozásra. 

 

 A tanulók számára nyári tábort (edzőtábor, művészeti tábor, néprajzi tábor, hagyományőrző 

tábor…) szervezünk. 

 

 Azokat a tanulókat, akik alkalmasak arra, hogy művészeti pályán folytassák tanulmányaikat, 

tehetséggondozás címén heti egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a magasabb szintű képzésre. 

A részvétel alapja: a szaktanárok javaslata alapján a kiemelkedő tehetségű gyermekek kiválasztása. 

 

 Ösztönözzük tanulóinkat szakmai versenyeken való részvételre, melynek elsődleges célja a 

tapasztalatcsere valamint, hogy képet kapjunk más művészeti iskolák munkájáról. 

 

 Művészeti napokat rendezünk, ahol bővítjük iskolaközi, szakmai kapcsolatainkat, lehetőséget 

biztosítunk diákjaink számára a bemutatkozásra, önkifejezésre. 
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9. ISKOLA ÉRTÉKELÉSI, MÉRÉSI RENDSZERE 

 
A törvény által meghatározottak mellett kiemeli a téma fontosságát az a tény, hogy mind a diákok, 

szülők, mind a pedagógusok számára fontos az, hogy tudja, mennyi munkát és milyen minőségben 

végzett.  

Nagy motivációs erő és értékelés - legyen az szóbeli, írásbeli, történjen 1-5-ig történő skálával, 

szöveggel … stb. -, ha megalapozott és korrekt. 

Az értékelésnek szerves része az ellenőrzés azért, hogy megbízható, lényeges, pontos információt 

szerezzen a pedagógus a nevelési-oktatási folyamatról, ezt követi az információk elemzése, viszonyítás 

a követelményekhez, célokhoz. E két dolog csak együtt teljes értékű. 

 

 

Bizonyos ALAPELVEK-et fontosnak tartunk meghatározni, melyek a következők: 

 Az értékelés formáját (módját) tekintve: 

Továbbra is a hagyományos 5 fokú skálát használjuk – kivéve az előképzőt (lásd 

később). Fontosnak tartjuk a kellő megalapozottságot, a korrekt indoklást. 

Megfogalmaztuk azt is, hogy az érdemjegyet szóbeli értékeléssel egészítse ki, indokolja 

a tanár, így kerekebbé válik a tanár-diák párbeszéd, fejlődik a tanuló önkritikai érzéke, 

ez a demokratizálódási folyamathoz is hozzájárul. 

 

 Az értékelés rendszerességéről: 

Félévente minimum 3 érdemjegyet kapnak diákjaink. Fontos, hogy folyamatosan képe 

legyen a szülőnek – diáknak - tanárnak a nevelési-oktatási folyamat eredményéről, a 

tanulók teljesítményéről. 

 

 A szülőnek az értékelésről adott információkról: 

Folyamatos tájékoztatást kap a szülő gyermeke iskolai munkájáról. Ez az ellenőrző 

(tájékoztató, üzenő) füzeten keresztül történik elsősorban. A szaktanár feladata, hogy a 

kapott érdemjegyek ide bekerüljenek, emellett a szaktanár átnézi az ellenőrzőket, azok 

tartalmának valódiságát ellenőrzi. 

A fogadóórák, szülői értekezletek hivatottak a nagyobb problémák, a több párbeszédet 

igénylő ügyek tárgyalására. 

A diákok félévi osztályzata a tájékoztató füzetbe, az év végi a bizonyítványba kerül be. 

 

Az osztályzatokat (félévi, év végi) a tanulók érdemjegyei alapján állapítják meg a szaktanárok. 

Ugyancsak a szaktanár dönt, hogy ezek az érdemjegyek milyen fajta (szóbeli, írásbeli) alapján 

születnek, ezek az ellenőrzések mit tartalmaznak (mely ismereteket célozzák), illetve milyen típusú 

számonkérés alapján születnek. 

 

A szaktanárok megfelelő kapcsolattartása is fontos, tehát a gyermekről megtudott információk 

kétirányú áramoltatása kiemelkedő jelentőségű. 

 

Előképző 

 

Az előképző 1. és 2. évfolyamán szöveges értékelés van az alábbiak szerint: 

- kiválóan megfelelt, 

- jól megfelelt, 

- megfelelt, 

- nem felelt meg. 
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Alapfok, továbbképző: 

Az alapfok 1-6., valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán a tanuló teljesítményét a tanítási év közben 

érdemjeggyel értékeljük. Félévkor és év végén osztályzattal minősítünk, melynek alapja az 

érdemjegyek, illetve a félévi és év végi vizsgák eredménye. A tanulók félévi és év végi vizsgái az 

iskolában - csoportos bemutatási formában - bizottság előtt történik. 

A vizsga anyagát a csoportvezető szaktanár állítja össze. A minősítésre a szaktanár tesz javaslatot, 

melyről a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai: 
- technikai biztonság, 

- pontos kivitelezés (ritmika, dinamika, plasztika), 

- stílusos előadásmód, 

- zene és tánc összhangja, 

- motoros képességek (erő, ügyesség, állóképesség) fejlődése, 

- mozgáshatárok fejlődése, 

- mozgásanyag gazdagodása, 

- kifejezőkészség, kapcsolatteremtés fejlődése. 

 

Az értékelés formája 

Előképző: 

- félévi beszámoló: a tanult játékok bemutatása, népdalok eléneklése, 

- év végi bemutató: a tanult játékfűzés bemutatása. 

 

Alapfok, továbbképző: 

- félévi beszámoló: a tanult anyag bemutatása, 

- év végi bemutató: a tanult anyag bemutatása (improvizáció), 

 a tanult koreográfiák színpadi bemutatása. 

 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei, formái 

 

Szorgalomból adott érdemjegyek feltételei, minősítési fokozatok 

 

A tanuló életkorát, képességeit és életkörülményeit figyelembe véve határozzuk meg - minden esetben 

- a szorgalom érdemjegyet. 

 

    Példás (5) - igényli tudása bővítését, munkavégzése pontos, megbízható,  

  minden tárgyban elvégzi. 

- önálló a munkában, ellenőrzése rendes. 

- kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó,  

  lankadatlan, mindig felkészült, figyel, érdeklődik. 

- érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed,  

  tananyagon felül is produkál. 

    Jó (4)  - figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi,  

  rendszeresen és megbízhatóan dolgozik, az órákra felkészül. 

- rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. 

- általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. 

- érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

 

   Változó (3) - munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor  

  figyelmetlen, pontatlan. 
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- önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi  

  önmagát. 

- munkája változékony jellegű. 

- érdeklődése szétszórt, ritkán figyel valamire. 

 

    Hanyag (2)  - figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem     

                                 végzi el. 

- nem hajlandó munkavégzésre. 

- nem törődik kötelességeivel. 

- érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

 

10. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

A tanuló az első-harmadik évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha  a  

tanulmányi  követelményeket  az  iskolából  való  igazolt  és igazolatlan  mulasztás  miatt  nem  

tudta  teljesíteni.  Lehetőség van az évfolyam megismétlésére  abban  az  esetben,  ha  a tanuló 

felsőbb évfolyamba léphetne ugyan, de a szülő kéri az évismétlést. 

A  követelmények  teljesítését  a  nevelők  a  tanulók  év  közbeni  tanulmányi  munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. Az alapfok, a továbbképző képző évfolyamain minden tantárgyból 

az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló tanév végén 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, kérvényezheti az igazgatónál a 

javítóvizsga letételét. A javítóvizsgára bocsátásról a nevelőtestület dönt. 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

Szorgalmi időben „bekerülő” tanuló évfolyamba, osztályba sorolása: 

Az évfolyamba, osztályba sorolásról  a rendelkezésre  álló dokumentumok alapján az igazgató  dönt.  

Lehetőség  szerint  az  életkornak,  illetve  az  előző  iskolában  történt besorolásnak megfelelő 

évfolyam alapján történik a besorolás. 

Amennyiben a dokumentumok, illetve a tanulótól beszerzett információk szükségessé teszik, az 

igazgató tudásszint felmérő vizsgát szervez az évfolyamba, osztályba sorolás megállapítására. A 

vizsga anyagát az igazgató határozza meg, és az osztályozóvizsga szabályai szerint kell lefolytatni. 

 

Újonnan bekapcsolódó tanuló felzárkóztatása: 

Amennyiben  az  új  tanuló  csak  egy-két  tárgyból  mutat  lemaradást  az  életkornak megfelelő, 

illetve az előző iskolában történt évfolyamra sorolástól, úgy az életkorának , illetve az előző 

iskolában történt besorolásnak megfelelő osztályba sorolás mellett az iskola tantárgyi felzárkóztató 

(korrepetáló) foglalkozásokat szervez a tanuló hátrányainak leküzdésére. A felzárkóztató 

foglalkozásokat az érintett szaktanár szervezi. 

Ha a tanuló tanév végén 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, kérvényezheti az igazgatónál a 

javítóvizsga letételét. A javítóvizsgára bocsátásról a nevelőtestület dönt. 
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11. ISKOLAI KAPCSOLATOK 

 
 Fontosnak tartjuk, hogy folyamatos és napi kapcsolatot ápoljunk a tanulóink általános iskoláival. 

 

 Hagyományosan jó a kapcsolatunk a régió utánpótláscsoportjaival, így pl. a kapuvári, csornai, 

győri, győrújbaráti, mosonmagyaróvári, soproni, erdélyi (pl. Vajdaszentivány) gyermek-

együttesekkel.  

 

 Kölcsönösségi alapon részt veszünk egymás rendezvényein, programjain (Nyugat-Magyarországi 

Néptáncszövetség). 

 
 Kiemelkedőnek tartjuk a Zalai Táncegyüttessel és a Pendelyes Táncegyüttessel való 

kapcsolatunkat (továbbképzések, műsorok, előadások, közös utazások). 

 

 Együttműködünk a szakmai szolgáltató intézményekkel, a város kulturális életében meghatározó 

szervezetekkel. 

 

 A szülő- diák-pedagógus kapcsolatról: e kapcsolatrendszer alapja, hogy az iskola szolgáltatást 

végez, melynek középpontjában a tanulói ismeretszerzés, képességfejlesztés áll. Az intézmény 

rendszeresen információt cserél a szülőkkel, melynek formáiról, gyakoriságáról az éves 

munkatervben rendelkezik. 

A kapcsolattartás formái: 

- szülői értekezlet 

- fogadóóra 

- esetmegbeszélés 

- konzultáció 

- írásbeli értesítés 

- szabadidős programok 

- nyílt óra, nyílt nap 

 

12. ISKOLAI DOKUMENTUMOK 
 

Csoportos foglalkozási napló 

Tájékoztató füzet 

Tantárgyfelosztás 

Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről 

Eszköznyilvántartó lap 

Vizsgajegyzőkönyvek 

Osztályozóív a vizsgához 

Nyilvántartás és jegyzőkönyv a tanuló és gyermekbalesetekről 

Bizonyítványkönyv 

Törzslap 

Beiratkozási lap 

Szülői nyilatkozat 
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13. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

 

A  nevelő-oktató  munka  során  a  pedagógusok  csak  olyan  nyomtatott  taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép, stb.), továbbá elektronikus és képi ismerethordozókat használhatnak a  tananyag  

feldolgozásához,  amelyeket  a  Művelődési  és  Közoktatási Minisztérium hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított és a tankönyvjegyzékben szerepel. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál 

egyéb eszközökre is szükség van (pl.  táncosok felszerelése,  rajzfelszerelés  stb.) . 

A  pedagógusok  nem  választhatnak  olyan  tankönyvet,  amelynek  igénybevétele  az iskolai  

tankönyvrendelés  és  tankönyvellátás  jogszabályban   meghatározott  rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak. 

Tanítási  év  közben  a  meglévő  tankönyvekre,  tanulmányi  segédletekre  vonatkozó döntés nem 

változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

Az  egyes  évfolyamokon  a  különféle  tantárgyak  feldolgozásához  szükséges  kötelező tanulói  

taneszközöket  a  szaktanárok  határozzák  meg  –  a pedagógust munkakörével összefüggésben 

megilleti ez a jog – az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában  

szülői  értekezleten)  tájékoztatja  az  iskola.  A  taneszközök  beszerzése  a tanév kezdetére a szülők 

kötelessége. 

A  taneszköznek  meg  kell  felelnie  az  iskola  helyi  tantervének  úgy  tartalmilag,  mint formailag. 

Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek

 több tanéven keresztül használhatóak (tartós tankönyvek -  A tartós tankönyv  az  a  könyv, amelyik  

tartalma  és  kivitele  alapján  alkalmas  arra,  hogy  több tanuló, több tanéven keresztül egymást 

váltva alkalmazza). 

A taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni. Új taneszköz használatát csak   nagyon   

szükséges,   az   oktatás   minőségét   lényegesen   jobbító   esetben   kell bevezetni. 

A megvásárolt tankönyvnek, segédkönyvnek az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába 

kell kerülnie. 

Az iskolának törekszik arra, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai  könyvtár  számára.   

Az éves munkatervben meg kell határoznia a feladatköröket, a határidőket, a felelős személyeket. 

 

 

14. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS 

FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 
 

A jegyzék a mellékletben található. 

 

15. LEGITIMÁCIÓ 

 
Elfogadja a nevelőtestület a 2011/2012-es tanév évzáró értekezletén. 

 

 

A fenntartó elfogadta: 

 

 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HELYI TANTERV 
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1. NÉPTÁNC TANSZAK  

1. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 

a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

1.2. Óraterv 

 
Főtárgy: 

Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Folklórismeret 

Táncjelírás 

Népi ének 

Tánctörténet 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati és elméleti tantárgya. 
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 „A” változat 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 

Népi játék, 

néptánc 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Kötelezően vál. 

tantárgy 

   

1 

 

1 

        

 

Folklórismeret 

   

 

 

 

1 

 

1 1 1     

 

Tánctörténet 

        1 1 

 

  

 

Táncjelírás 

          

 

 

1 

 

1 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 „B” változat 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 

Népi játék, 

néptánc 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Folklórismeret 

   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

    

 

Tánctörténet 

         

1 

 

1 

  

 

Köt. vál. tan. 

     

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Szab. vál. tan. 

     

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

A „CINEGE” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény továbbra is az óraterv „A” 

változatát használja. 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 44 

1.3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény 

 

 

NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC 

 

 
1. előképző 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- helyes testtartás, egyenletes járás 

- izomtónus változtatásának szabályozása 

 

 

Népi játékok 

- fogócskák 

- kiszámolók 

- altatók 

- vonulós játékok 

- guggolós, kifordulós játékok 

 

- ismerjen legalább 5 kiszámolót, 5 különböző 

típusú játékot  

Hangképzés, ritmika 

- a népi játékok dallamának és ritmusának 

ismerete 

- negyed- és nyolcadérték felismerése 

 

- legalább 5 népdalt tudjon énekelni 

- ismerje fel a negyed, nyolcad értéket, tudja 

azt visszaadni 

Néptánc alapok 

- játékokhoz fűződő lépések ismerete (galopp, 

szökellő, szökdelés páros és egy lábon, egyes-

kettes csárdás, járás, futás) 

 

- ismerje a tanult játékokhoz fűződő lépéseket 

Táncos nyelv 

- előre-hátra 

- balra-jobbra 

- kör- és soralakzat 
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2. előképző 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- előre-hátra 

- balra-jobbra 

- kör- és soralakzat 

 

- Legyen képes a helyes testtartás és az 

egyenletes járás végrehajtására 

Népi játékok 

- fogócskák 

- kiszámolók 

- altatók 

- vonulós játékok 

- guggolós, kifordulós játékok 

 

- ismerjen további 5 kiszámolót, 5 különböző 

típusú játékot  

Hangképzés, ritmika 

- a népi játékok dallamának és ritmusának 

ismerete 

- negyed- és nyolcad érték felismerése 

- egyszerű ritmusképletek visszaadása (taps, 

dobogás) 

 

- további 5 népdalt tudjon énekelni  

- tudjon egyszerű ritmusképletet visszaadni  

Néptánc alapok 

- játékokhoz fűződő lépések ismerete (galopp, 

szökellő, szökdelés páros és egy lábon, egyes-

kettes csárdás, járás, futás) 

 

- ismerje a tanult játékokhoz fűződő lépéseket 

Táncos nyelv 

- előre-hátra 

- balra-jobbra 

- kör- és soralakzat 
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Alapfok 1. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- helyes testtartás kialakítása, egyenletes járás 

- ugrások egyik lábról másikra, egyről-párosra 

és fordítva 

- kis- és nagy ugrások 

- testfordulatok helyben, járás és ugrás közben 

- térdhajlítás, féltalpra emelkedés 

- magabiztosan használja a különböző 

ugrásokat, testfordulatokat 

Népi játékok 

- kiszámolók 

- guggolós, kifordulós játékok 

- vonulós és kanyargó játékok 

- fogócskák 

- páros szökellők 

- labdajátékok (elkapók) 

- naphívogató, esőcsalogatók 

- ismerjen legalább 10 népi játékot (legalább 5 

típusból) 

- részvétel a játékban 

Hangképzés, ritmika 

- negyed, nyolcad érték felismerése, 

visszatapsolása, dobogása 

- negyed, nyolcad értékű járás 

- népi gyermekjátékok dalanyaga 

- ugrós-csárdás dallamok felismerése, 

azonosítása 

- hangterjedelem bővítése 

- kis hangterjedelmű dalok játék, tánc közbeni 

szabad éneklése 

- 10 népdal ismerete 

- ismerje fel az ugrós és a csárdás dallamokat 

Néptánc alapok 

Dél-dunántúli táncok 

- ugrós - dudálás: dőlések, járás cifrával-

dobogással, sarokra ugrással 

- lépések, járások, dobogások különböző 

ritmusra, ütemre 

- térdrugózások, "höcögők", térdütögetők, 

cifrák, lengetők 

- kirúgók, sarokfelkapók 

- kanásztánc - cifrák a bot fölött 

- botátugrós motívum, botátadás a láb alatt 

- lassú csárdás - egyes csárdás, kettes csárdás 

- tovahaladó csárdás 

- ismerje a Dél-dunántúli táncok közül az 

ugrós, kanásztánc, lassú csárdás (pl. 

Somogyból) tánctípusok egyszerűbb 

motívumait 

Táncos nyelv 

- előre-hátra, balra-jobbra és rézsút irányok 

- kör- soralakzat, félkör, cikk-cakk 

- kicsi-nagy, gyors-lassú 

 

- ismerje az alap és rézsútirányokat, használja 

azokat  

- magabiztosan mozogjon a különböző 

alakzatokban (kör, sor, félkör, cikk-cakk) 
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Alapfok 2. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- egyensúlyozó járás különböző ritmusban 

- térdhajlítás-nyújtás páros és egy lábon (demi 

plie, releve), lábcsúsztatások 

- alappozíciók (I, II, V) 

- helyben forgás járással, csárdással (esetleg 

cifrával) 

- 1/4, 1/2 fordulatos ugrások 

- ismerje az alappozíciókat (I,II,V.)  

- mozgásában tudatosan használja a 

térdhajlítást, féltalpra emelkedést 

Népi játékok 

- ügyességi és erőjátékok 

- párválasztó játékok 

- csúfolódók, névcsúfolók 

- kapuzó, hidas játékok 

- leánykérő játékok 

- ismerjen legalább 10 népi játékot (legalább 5 

típusból) 

- aktív részvétel a játékban 

Hangképzés, ritmika 

- a tanult dalok kísérete ritmushangszerekkel 

- a tanult ritmusok visszatapsolása 

- kéz-láb kétszólamú munkája 

- a népi játékok dalanyagának ismerete 

- ugrós, lassú és friss csárdás, karikázó 

dallamok felismerése, ismerete 

- a tanult dalok önálló éneklése (önálló 

kezdéssel) 

- dinamikai gyakorlatok (gyors-lassú, halk-

hangos) 

- zárt hangzók helyes ejtése 

- további 10 népdal ismerete 

- a tanult dalokat tudja önállóan elénekelni 

Néptánc alapok 

- ugrósok: - dobogó, térdrugó, höcögők 

- cifra motívum (sima, elől, hátul) - és ezek 

variációi 

- lengetők 

- lábütések (csapások 

- lassú csárdás - a tanult motívumok párban is 

- karikázó - lépő, futó, csárdások 

- kanásztánc - cifrák a bot fölött 

- botátugrós motívum, botátadás a láb alatt 

- ismerje a Dél-dunántúli táncok közül a 

korábban tanultak mellett a karikázó, 

kanásztánc tánctípusok egyszerűbb 

motívumait 

Táncos nyelv 

- tempó: lassú-közepes-gyors 

- alakzat: vonal, sor 

- szimmetria 

- térirányok (1-8) 

- tudjon tempót váltani (lassú-közepes-gyors) 

- ismerje a térirányokat (1-8) 
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Alapfok 3. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- járás különböző helyzetekben (kartartások, 

súlypontváltások) 

- fordulások egyes csárdással, cifrával 

- forgás helyben 

- haladás cifrával, közben forgás 

- ugrás haladással 

- pozíciók: az eddig tanultak kombinációja 

- az ismert motívumokkal tudjon helyben 

forogni, illetve haladni 

- tudja a pozíciógyakorlatokat összekapcsolni 

Népi játékok 

- csúfolók 

- ügyességi játékok 

- ismerjen 10 további népi játékot 

- aktív részvétel a játékban 

Hangképzés, ritmika 

- hangterjedelem bővítése 

- a tanult táncok dalainak további ismerete 

- Rábaközi dalkincs - mint új anyag - ismerete 

- új-régi stílusú népdalok (tudatosítás) 

- lassú-friss tempó tudatosítása 

- ütemváltó dallamok 

- a nyolcadérték aprózása 

- Szünet, mint hangjegyérték 

- "visszhang", "futótűz" 

- önálló ritmusalkotás 

- további 10 népdal ismerete 

- ismerje fel a régi és új stílusú népdalokat, a 

lassú és friss csárdás zenei kíséretét 

Néptánc alapok 

Somogyi táncok (ugrós, lassú és friss csárdás, 

karikázó, kanász, dudálás) további 

motívumainak elsajátítása 

- Friss csárdás: alapmotívum, forgás, kopogós 

(buzsáki), lippentős, bukós (Szenna, Kutas) 

Rábaközi táncok: leánytánc, dus (bokázók, 

lengetők, cifrák, kopogós, dobogók, csapások) 

verbunk: bemérő, tapsos, csizmaverő, haladó 

- ismerje a Somogyi táncrendet (dudálás, 

ugrós, lassú és friss csárdás, kanász) valamint 

a Rábaközi táncok közül a dus, körverbunk 

egyszerűbb motívumait 

Táncos nyelv 

- rézsút irányok 

- rendezői bal-jobb 

- cikk-cakk vonal 

- hullámvonal és a különböző alakzatok 

variációi 

- hasonlóság, azonosság, különbözőség 

- tudja a különböző alakzatokat variálni - 

aktív részvétellel 
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Alapfok 4. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- kombinált fej, váll, kar, hát, vállgyakorlatok 

- ugráskombinációk fordulatokkal 

- ollók előre, hátra, oldalra 

- fordulatok, forgások különböző tanult 

motívumokkal 

 

- tudjon ugráskombinációs gyakorlatokat 

végrehajtani 

- tudjon fordulatokat, forgást az ismert 

motívumokkal 

Népi játékok 

- sportszerű játékok 

- eszközök, ügyességi, sportszerű játékok 

 

- ismerjen 5 eszközös, ügyességi, sportszerű 

játékot 

Hangképzés, ritmika 

- szólóéneklés fejlesztése 

- rubato dalok éneklése 

- hajlítások 

- dél-alföldi dalkincs ismerete 

- önálló éneklési stílus kialakítása 

- asszimmetrikus ritmus 

- táncok ritmushangszeres kísérete (doromb, 

köcsögduda, nádsíp, ütőfa.…) 

 

- ismerje fel az asszimmetrikus ritmusokat 

- tudjon hajlítással énekelni 

- ismerje a tanult táncok zenei anyagát 

Néptánc alapok 

Somogyi eszközös táncok: 

- üveges leánytánc (üveg a fejen és kézben, 

illetve a földön) 

- kanásztánc (fiúk) 

Dél-alföldi táncok: 

- féloláhos: csapások, bokázók, cifrák, 

kopogók, légbokázó, cifra, csapások, 

földcsapó, haladó, bokázó 

- lassús: csárdás párban, friss csárdás: bukó-

fordító (forgás-forgásváltás) 

Gyimesi héjszák (öreges, kerekes, tiszti…) 

- esetleg nemzetiségi táncok (horvát, német) 

 

- ismerje a Somogyi eszközös táncokat: 

üveges leánytánc, kanásztánc (fiúk), valamint 

a Dél-alföldi táncok közül az olához és lassús 

motívumait. 

- tudja a Gyimesi héjszák közül: a rendes, 

tiszti, korobjászka, kerekes 

 

Táncos nyelv 

- dinamika-plasztika 

- lendület 

- tánc közbeni térbeli, táncbeli korrigálások 

- a tanultak alkalmazása színpadon 

- szimmetria, asszimmetria 

 

- tudja a tanultakat alkalmi színpadi 

körülmények között 
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Alapfok 5. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- ugrások, forgások 

- kombinált gyakorlatok 

- lábkörzések 

- nehezített koordinációs gyakorlatok 

 

- ismerje a lábkörzéseket, tudja ezeket 

végrehajtani 

- tudjon kombinált gyakorlatokat 

összekapcsolni 

Népi játékok 

- sportszerű játékok 

- eszközös ügyességi játékok 

- labdás játékok 

 

- ismerjen további 5 eszközös, ügyességi, 

sportszerű játékot 

Hangképzés, ritmika 

- hosszabb ritmusképletek memorizálása 

- dallamhajlítások 

- önálló éneklési stílus kialakítása 

- a régi és új stílus kialakítása 

- a régi és új stílus jegyeinek tudatosítása 

- ritmushangszeres kíséret 

- tudjon hosszabb ritmusképleteket 

memorizálni 

- ismerje a tanult táncok zenei anyagát 

Néptánc alapok 

- Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás, 

hajlikázó (hegyezők, bokázók, forgás előre-

hátra, felhúzós figura, keresztező, kisharang, 

különböző csárdások, forgások, kiforgatások, 

útvetők, csapások, kapuzók, egyéni figurák) 

- kalocsai mars 

- esetleg nemzetiségi táncok (horvát, 

német…) 

 

- ismerje a Szatmári táncrendből: verbunk, 

lassú és friss csárdás, hajlikázó, valamint a 

Kalocsai mars motívumait 

Táncos nyelv 

- frontirányok ismerete, tudatos használata 

- a motívumok plasztikai jegyeinek eltérő 

változásai 

- a motívumok dinamikai jegyeinek eltérő 

változásai 

 

- ismerje a motívumok ritmikai, dinamikai, 

plasztikai jegyeit 

- tudja a tanultakat alkalmi színpadi 

körülmények között 
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Alapfok 6. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- az eddig tanultak kombinációja 

- ugró, forgó gyakorlatok kombinációja 

 

- tudja a tanultakat kombinálni 

- ismerje a tánctanuláshoz szükséges technikai 

elemeket 

Népi játékok 

- sportszerű játékok 

- eszközös ügyességi játékok 

- labdás játékok 

 

- ismerjen további 5 eszközös, ügyességi, 

sportszerű játékot 

Hangképzés, ritmika 

- összetett koordinációs gyakorlatok (láb-kéz-

fejmozgás) 

- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei 

anyagok felismerése, alkalmazása a tanult 

táncrendekből 

 

- magabiztosan hajtson végre összetett 

koordinációs gyakorlatot (láb-kéz-fej) 

- ismerje a tanult táncok zenei anyagát 

Néptánc alapok 

- Széki táncok (sűrű és ritka tempó magyar 

vagy négyes, lassú, csárdás) 

- rábaközi verbunk (Szil, Kapuvár, Kóny) 

- rábaközi dus 

- sárközi karikázó 

- szabadon választott táncanyag 

- ismerje a Széki táncrend táncai közül a sűrű 

és ritka tempót, magyart, lassút, csárdást 

- bővítse ismereteit a rábaközi körverbunkról, 

dusról 

- ismerje a Sárközi karikázó motívumait 

(lépő, csárdás, futó) 

- a tanult táncrendekből tudjon magabiztosan 

improvizálni legalább hármat 

 

Táncos nyelv 

- a tanultak tudatos alkalmazása próbán, 

szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása 

során 

 

 

- ismerje a motívumok ritmikai, dinamikai, 

plasztikai jegyeit 

- tudja a tanultakat alkalmi színpadi 

körülmények között 
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Továbbképző 7. évfolyam  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- az eddig tanultak kombinációja 

- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi 

 

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja 

magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni 

Népi játékok 

- sportszerű játékok 

- eszközös ügyességi játékok 

- labdás játékok 

 

- aktívan vegyen részt a különböző népi 

játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - 

ismerje a szabályokat 

Hangképzés, ritmika 

- összetett koordinációs és ritmikai 

gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps) 

- többszólamú ritmusgyakorlatok 

- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei 

anyagok felismerése, alkalmazása a tanult 

táncrendekből 

 

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni 

- ismerje a tanult táncok zenei anyagát 

Néptánc alapok 

Székelyföldi táncok 

- verbunk: bokázó, légbokázó, terpeszbokázó, 

kopogók, csapásolók, 

- forgatós: összerázó, átvető, összeugró, 

csapások, kiforgatók, forgatások, forgás 

- szökős: cifrák, kopogók 

 

- ismerje a Székelyföldi táncok közül 

valamelyik táncrendet (verbunk, forgatós, 

szökős vagy verbunk, forduló…) 

Táncos nyelv 

- a tanultak ismerete, tudatok alkalmazása - a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi 

táncolás és a szabad tánc közben 
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Továbbképző 8. évfolyam  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- az eddig tanultak kombinációja 

- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi 

 

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja 

magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni 

Népi játékok 

- sportszerű játékok 

- eszközös ügyességi játékok 

- labdás játékok 

 

- aktívan vegyen részt a különböző népi 

játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - 

ismerje a szabályokat 

Hangképzés, ritmika 

- összetett koordinációs és ritmikai 

gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps) 

- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei 

anyagok felismerése, alkalmazása a tanult 

táncrendekből 

- többszólamú ritmusgyakorlatok 

- ritmusképletek önálló alkotása 

 

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni 

- ismerje a tanult táncok zenei anyagát 

Néptánc alapok 

Palóc táncok 

- karikázó - csárdás, bekezdő, bukós, sergő, 

váltó jobbra-balra 

- verbunk - lépő, fordulgató, lengető, bokázó, 

csapások, cifrák, hegyező, sarkazó 

- csárdás - egylépéses, aprózó, szaladó, 

mártogató, forgás, forgásváltás, csalogatós 

Széki táncrend 

- sűrű és ritka tempó - bekezdő, pihenő, 

csapások, ollók, zárások, lábkörzések, 

motívum-kombinációk 

- négyes és csárdás - bekezdő, lépő, váltó, 

kopogók, páros forgók 

- lassú - páros összefogódzás, lassú lépő 

helyben, fordulva és előre-hátra 

- porka, hétlépés - ropogtatás, páros forgó, 

előre-hátra lépő, leány kiforgatása, csapás 

díszítés 

- ismerje a Palóc táncokat (karikázó, verbunk, 

csárdás) ezek motívumait 

- bővítse ismereteit a Széki táncrend táncaiból 

(sűrű és ritka temó, magyar, lassú, csárdás, 

porka, hétlépés) 

Táncos nyelv 

- a tanultak tudatos alkalmazása próbán, 

szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása 

során 

- a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi 

táncolás és a szabad tánc közben 
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Továbbképző 9. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- az eddig tanultak kombinációja 

- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi 

 

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja 

magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni 

Népi játékok 

- sportszerű játékok 

- eszközös ügyességi játékok 

- labdás játékok 

 

- aktívan vegyen részt a különböző népi 

játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - 

ismerje a szabályokat 

Hangképzés, ritmika 

- összetett koordinációs és ritmikai 

gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps 

- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei 

anyagok felismerése, alkalmazása a tanult 

táncrendekből 

- többszólamú ritmusgyakorlatok 

- ritmusképletek önálló alkotása 

 

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni 

- ismerje a tanult táncok zenei anyagát 

Néptánc alapok 

Mezőségi táncok 

- lassú cigánytánc 

- szászka 

- ritka szökős - sűrű csárdás 

- korcsos 

- négyes 

- ritka és sűrű magyar legényes 

Kalotaszegi táncok 

- legényes 

- csárdás 

- szapora 

 

- ismerje a minőségi táncok (lassú cigánytánc,  

szökős, sűrű csárdás, ritka és sűrű magyar) 

vagy a Kalotaszegi táncok (legényes, csárdás, 

szapora) motívumait 

Táncos nyelv 

- a tanultak alkalmazása próbán, szabad tánc 

közben, koreográfiák eltáncolása során 

 

- a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi 

táncolás és a szabad tánc közben 
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Továbbképző 10. évfolyam  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Tánctechnika 

- gimnasztika 

- az eddig tanultak kombinációja 

- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi 

 

- az ismert technikai gyakorlatokat tudja 

magabiztosan végrehajtani, összekapcsolni 

Népi játékok 

- sportszerű játékok 

- eszközös ügyességi játékok 

- labdás játékok 

 

- aktívan vegyen részt a különböző népi 

játékokban (sportszerű, eszközös, ügyességi) - 

ismerje a szabályokat 

Hangképzés, ritmika 

- összetett koordinációs és ritmikai 

gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps) 

- a különböző tánctípusú és dialektusú zenei 

anyagok felismerése, alkalmazása a tanult 

táncrendekből 

- többszólamú ritmusgyakorlatok 

- ritmusképletek önálló alkotása 

 

- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni 

- ismerje a tanult táncok zenei anyagát 

Néptánc alapok 

a tanult táncrendek ismétlése, kiegészítése, 

továbbfejlesztése 

 

 

 

- ismerje a tanult táncrendek táncait, azok 

motívumait 

- a tanult táncrendekből magabiztosan tudjon 

improvizálni legalább hármat  

Táncos nyelv 

A tanultak tudatos alkalmazása próbán, 

szabad tánc közben, koreográfiák eltáncolása 

során. 

 

- a tanultakat tudja alkalmazni a színpadi 

táncolás és a szabad tánc közben 
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FOLKLÓRISMERET 
 

 

Alapfok 1. évfolyam 
 

Tananyag: 
1. 
Aratás, őszi munkák. 

Kézműves foglalkozás keretében szalmafonatok, koszorúk készítése.  

A paraszti élet: "A búza és a kenyér". 

 

2. 

A paraszti élet. 

"A szőlőszüret és szüreti mulatság". 

Soproni pince megtekintése. 

Megismerkedés a borászat eszközeivel vagy szüretről kép rajzolása. 

Gyékény, nád felhasználása régen. 

Gyékényállatok, figurák készítése, nádkunyhó, síp. 

 

3. 

A paraszti élet: "Élet a ház körül". 

Falusi ház modellezése. 

A kukorica a falusi életben. 

Kórójátékok, csutkababák csuhéemberkék. 

A paraszti élet: "Élet a ház körül". 

Falusi ház modellezése. 

 

4. 

"Ünnepek a paraszti életben". A téli ünnep: Karácsony. 

Karácsonyi díszek alkotása természetes anyagokból, papírból, csuhéangyalkák dióból. 

- Miklós napja 

- Luca napja 

- Karácsony 

5. 

"A téli esték". Fonók világa. 

A parasztházak felosztása: tisztaszoba, konyha berendezése, jellegzetes eszközök. 

Rajzok készítése a ház belső felépítéséről, ill. a tárgyakról. 

Újévi szokások. A régi paraszti viselet. 

 

6. 

Farsang. 

Farsangi maszkok, busóálarc, farsangi figurák (bábok) készítése. 

 

7. 

A fonók világa. 

A fonal, fonalbaba, fonatok (3-as) készítése. A gyapjú-nemez, nemezterítő vagy labda gyúrása. 

Jeles napok: Gergely-járás. 
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8. 

"A húsvét szerepe a paraszti életben". Húsvéti szokások, locsoló-versek tanulása. 

Tojásmotívum gyűjtése, tojásfestés levélrátéttel, maratásos technikával. 

Húsvéthoz kötődő szokások. 

 

9. 

"Pünkösdi ünnep a paraszti életben". Pünkösd: Pünkösdi király, királyné. 

Agyagozás (állatfigurák, esetleg felrakásos módszerrel tál készítése). 

 

10. 

Népmese v. monda illusztrálása. 

 

Követelmények: 
- Rendelkezzen ismeretekkel a magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó kultúrkörökről. 

- Ismerje a paraszti év ünnepi időpontjai. 

- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Miklós, Luca, Karácsony, Aprószentek, Szilveszter,    

Farsang, Gergely, Húsvét, Pünkösd - ezekről rendelkezzen alapvető ismeretekkel. 

- Ismerje alapszinten a paraszti viselet ruhadarabjait. (csizma, kalap, ing, szoknya, kötény, …) 

Tudjon beszélni kép alapján a régi falusi házakról, s néhány belső felszerelésről felsorolás szintjén. 

 

Alapfok 2. évfolyam 
 

 

Tananyag: 
 

1. 

Szent Mihály hava. Utalás augusztusra. 

Őszi népszokások megismerése: 

 aratás, aratóünnep 

 kukoricatörés 

 szőlő szüret 

 Jeles napok fogalmának tisztázása. 

Kézműves foglalkozások: szalmabábuk, szalmafonatok-aratókoszorúk, csuhébabák, figurák készítése 

kukoricából, kóróból. Kórószekér. 

 

2. 

Mindszent hava. 

Jeles napok – Simon - Júdás napja. 

Népszokások: 

 szőlőszüret 

 kukoricafosztás, disznótor 

Kézműves foglalkozás: 

Kukoricafosztó felelevenítése, eljátszása szőlőszüreten, v. disznótoron való részvétel. 

 

3. 

András hava. 

Jeles napok - Márton, Katalin, András napja. 

Népszokások: 

 disznótor 
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 fonó 

 tollfosztó 

Kézműves foglalkozás: 

fonások gyakorlása 3-as, 5-ös, 7-es esetleg fonalkészítés rokkán (tollfosztó felelevenítése) v. övszövés 

szádfán. 

 

4. 

Karácsony hava. 

Karácsonyi szokások: Betlehemezés, Regölés. 

Játszóházas foglalkozás: gyertyaöntés, karácsonyi díszek készítése: csillagok, angyalkák, stb. 

 

5. 

Boldogasszony hava. 

Jeles napok - vízkereszt, háromkirályok járás. 

Népi viseletek területi megoszlása. 

Foglalkozások: rongybaba készítése, viselethez kiegészítők készítése: lányok hajpánt készítése, fiúk 

bot faragása). 

 

6. 

Böjtelő hava. 

Farsanghoz kötődő népszokások, táncalkalmak – táncrendek.. 

Busójárás. 

Foglalkozás: busóálarc, farsangi maszk készítése. 

Szokások felelevenítése (busók, rönkhúzás) v. táncház. 

Tanultak alkalmazása. 

 

7. 

Böjtmás hava. 

Jeles napok, szokások: Gergely-nap, Sándor-József-Benedek, Gyümölcsoltó Boldogasszony. 

Kézműves foglalkozás: 

Zab, árpa, bab vetése. 

Népmese illusztráció pl. Égig érő paszuly… 

Népművészeti motívumok gyűjtése (varrottasok, faragások). 

 

8. 

Szent György hava. 

Jeles napok: Szt. György, Nagyböjt, Húsvét. 

Népszokások felelevenítése: 

- húsvéti tojásfestés, locsolás…. 

 

9. 

Pünkösd hava. 

Jeles napok: május 1. – májusfaállítás. 

Május 12-13-14. Szervác – Pongrác - Bonifác. 

Pünkösd: Pünkösdi király, királyné, 

Zöldágjárás, táncmulatság. 

Kézműves foglalkozás: népi kismesterségek rendszerbe foglalása. A soproni Néprajzi Múzeum 

anyagának megtekintése, rendszerezése. 
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10. 

Szent Iván hava. 

Jeles napok:  

 Medárd napja - időjóslás (06. 08.) 

 Margit napja - vetőnap (06. 10.) 

 Péter-Pál napja - aratás kezdőnapja (06. 29.) 

 Szent Iván napja - tűzugrás (06. 24.) 

Említés szinten beszélünk a júliusról. 

Szent Jakab hava. 

Az éves munka összefoglalása. 

 

 

Követelmények: 
- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Szt. Mihály, Simon - Júdás, Márton, Katalin, András, 

Karácsony, János, Vízkereszt, Farsang, Sándor – József - Benedek, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szt. 

György, Nagyböjt, Nagyhét, Húsvét, Pünkösd, Szt. Iván, Margit, Péter-Pál. 

- A népszokások közül a következőkről rendelkezzen alapvető ismeretekkel: aratás-betakarítás, fosztó, 

disznótor, Betlehemezés, regölés, köszöntő, Háromkirályok járás, busójárás, rönkhúzás, Gergely-járás, 

húsvéti tojásfestés, locsolkodás, Pünkösd, zöldágjárás, tűzugrás. 

 

Alapfok 3. évfolyam 
 

Tananyag: 
 

1. 

Egy-egy jeles napi rítus formai elemei (rítustevékenység, mondott rítus, rítusmagyarázat).  

 

2. 

A magyar népszokásokat befolyásoló történelmi kultúrkörök (görög-római, germán, kelta, szláv, zsidó-

keresztény). 

Pogány magyar hiedelemvilág. 

 

3. 

Születés: babonák, jóslások a születendő gyermek tulajdonságaira, tabuk-jogok terhes asszony 

számára, a születéssel kapcsolatos hagyományok (bába, az apa szerepe). Paszita, komatál, keresztelő 

(mulatság). 

 

4. 

Gyermekjátékok. A gyermekkor tárgyai (játékok, eszközök, ruhaneműk). A gyermeki munka, munkára 

nevelés, munkába állás). 

 

5. 

A serdülőkor táncalkalmai (viselkedésmód elsajátítása), tilalmak, tabuk - ezek megszegésének 

megtorlásai). 

Leányavatás, legényavatás (szervezett alkalmak, szokások, céhek, banda…). 

Udvarlási szokások, szerelmi élet. 
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6. 

A párválasztás szokásai,  közvetítés, háztűznéző, leánynéző,  leánykérés. 

Hozomány, eljegyzés, ajándékok. 

 

7. 

Kereszténység előtti magyar szokások (leányrablás, szöktetés, asszonyvétel). 

 

8. 

Lakodalom (a rítusok rendje, szerepek, táncok, szokások - ezek táji eltérése) - a házasok életmódja 

(családformák). 

 

9. 

Lakodalom (egy lakodalmas – gyermeklakodalom – összeállítása - eljátszása). 

 

10. 

Halál (viszonyulás az elmúláshoz, felkészülés a halálra, szokások, sirató, temetés, temetési szokások, 

halotti tor, kísértet, halottlátó, halottkultusz). 

 

Követelmények: 
 

- Ismerje az emberélet fordulóit: születés, gyermekkor, legény-leányélet, párválasztás, házasság, 

lakodalom, a házasok életmódja, halál - rendelkezzen ezekről alapvető ismeretekkel. 

 

 

Alapfok 4. évfolyam 
 

 

Tananyag: 
 

1. 

A magyar nép hiedelemvilága-bevezetés (sámánizmus, pogány elemek, keresztény elemek). 

 

2. 

A hiedelemvilág történeti rétegei.  

Az ősmagyar réteg: finnugor és ótörök elemek, sztyeppék nomád állattartóinak világképe. 

Európai pogány vallások, a zsidó-keresztény kultúra. 

 

3. 

Régészeti, nyelvészeti, történeti adatok (fordított túlvilág, többlélekhit, toteminus). 

Sámánizmus (alapelemei: közvetítő funkció, transztechnika, sámánbetegség). 

A sámánizmus nyomai a paraszti kultúrában (táltos, halottlátó, mesei motívumok). 

 

4. 

A sámánhitű népek világképe: mítoszok a világ keletkezéséről, életfa, világfa, égitestekkel kapcsolatos 

hiedelmek, tűzkultusz, növények – állatok - emberi testrészek. 

 

5. 

Természetfeletti képek. 

Alsómitológia-animizmus, meselények, hiedelemlények. 
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Lidérc, lúdvérc (fényjelenség, tüzes ember). 

Negatív női démon, tündérek, ezek összefonódása a boszorkánnyal, kísértet. 

 

6. 

Természeti démonok (vízilények-sellő, Hany Istók, erdei lények, óriások, törpék). 

 

7. 

Ördög-démon (alvilági lény, gonoszság, funkciója, megjelenése a néphitben, mesékben). 

 

8. 

Luca - boszorkány (visszautalás a jeles napra, téli napfordulóval való kapcsolatok, asszonyi tilalmak, 

hazafi tevékenység). 

 

9. 

Táltos (táltos mondák, sámánizmus, a pogány sámán). 

Garabonciás (elterjedése, keveredés a nyugati mágusokkal,). 

Boszorkány (a népmesei boszorkány, a vasorrú bába - Baba Jaga -, középkori boszorkányperek, 

eretnekség. 

 

10. 

Tudományosok (a boszorkányok ellenfelei, tudóspásztor, tudós molnár, ördöngösség). 

Látók, nézők, gyógyítók (átmenet a született tudós és a szerződött ördöngösök között, halottlátó, 

javasember, csontkovács). 

Magyar tündérmesék hiedelemvilága 

Babona, babonás cselekmények (rontás, igézés, szerelmi varázslatok, védekezési praktikák, 

ráolvasások, jövendölések). 

 

Követelmények: 
 

- Ismerje a hiedelemvilág történeti rétegeit (ősmagyar, európai pogány vallások, zsidó-keresztény 

kultúra). 

- Ismerje a paraszti hiedelemvilág főbb szereplőit, tudja ezek funkcióit (Sámán, táltos, ludvérc, ördög, 

boszorkány, tündér, tudományok, látók…). 
 

Alapfok 5. évfolyam 
 

 

Tananyag: 
 

1. 

A népköltészetről általában (hagyományozódás, közösségi jelleg, alkalomhoz kötöttség). 

 

2. 

Verses népköltészet. 

Eposz (műfaji jellemzők, népi eposzok - Kalevala, Roland-ének). 

 

3. 

Népdal: szerelmi líra. 

Vitézi énekek, bujdosó dalok, rab-költészet. 

Pásztor és betyárdalok. 
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Katonadalok. 

Aratódalok, summás-cseléd- és szolgaénekek. 

Mulató és bordalok, csúfolódók. 

 

4. 

Ballada. 

Előadásmód, előadási alkalmak. 

A ballada földrajzi elterjedése, területi sajátosságai, típusok (régi, új, átmeneti) egyes típusok 

variánsainak feldolgozása. 

 

5. 

A mese, mint műfaj felfedezése. Előadásmód, előadási alkalmak. A mese - a népmese. Népmese 

feldolgozások - dramatikus játék, bábjáték, rajz formájában. 

 

6. 

Tündérmesék, hősmesék - ősvallási maradványok, nomád hősénekek maradványai. 

Trufák, novellamesék, falucsúfolók, viccek (rátótiádák). 

Állatmesék, legendamesék. 

Népmese feldolgozása dramatikus játék formájában. A magyar népmese formai sajátosságai. 

 

7. 

A monda (történeti mondák és csoportjai, helyi mondák, hiedelemmondák, álhiedelem mondák). 

 

8. 

Szólások, közmondások, találós kérdések. 

 

 

Követelmények: 
 

- Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészet általános jellemzőiről. 

- Ismerje a népköltészeti műfajok jellegzetességeit (népdal, ballada, mese, monda, szólás, közmondás, 

találós kérdés) - ezekre tudjanak példát, helyezzék el térben, időben. 

 

Alapfok 6. évfolyam 

Tananyag: 
 

1. 

A magyar nép táji, történeti csoportjai - bevezetés. (vallási különbségek, saját identitástudású néprajzi-

etikai csoportok) 

 

2. 

Dunántúl: 

 Bakony, Balaton-felvidék,  

 Göcsej és Hetés,  

 Mezőföld,  

 Ormánság,  

 Őrség, 

 Kisalföld, 
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 Somogy,  

 Szlavónia,  

 Zselic,  

 Sárköz. 

(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.) 

 

3. 

Felvidék: 

 A palócokról (történeti háttér, földrajzi elhelyezkedés, viselet),  

 Barkók, 

 Csallóköz,  

 Mátyusföld, 

 Galga-mente 

 Matyók,  

 Tokaj-Hegyalja,  

 Zoborvidék. 

(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.) 

 

4. 

Alföld: 

 Bácska, Bánát,  

 Bodrogköz 

 Debreceni hajdúk,  

 jászok 

 Kalocsa-vidék (Kalocsai - Sárköz),  

 Kunok,  

 Szeged-vidék. 

(Film és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról) 

 

5. 

Erdély, Partium,  Moldva, Bukovina: 

 Erdély és a Partium történelme általában,  

 Kalotaszeg, 

 Mezőség,  

 Szék, 

 Székelység,  

 Csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu). 

(Film- és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról.) 

 

 

Követelmények: 
 

- Tudja a néprajzi-etikai csoportok elkülönítésének jellemzőit. 

- Ismerje a magyar népi tájfelosztást, a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, 

kialakulásuk, hagyományos népi kultúrájuk legfőbb momentumait (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, 

Moldva, Bukovina). 
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Értékelés: 
A számonkérés formája: 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

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

tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények: 

- a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése, 

- az egyes tárgykörök lezárásakor dolgozat, 

- házi dolgozat. 

 

TÁNCTÖRTÉNET 
 

Továbbképző 7.  

Tananyag és követelmény 
 

Tananyag: 

A magyar tánckincs történeti rétegei 
1. A régi táncréteg vonásai 

1.1. Körtáncok 

- Leánykörtáncok (karikázók): Dél-Dunántúli, Északi, Erdélyi körtáncok 

1.2. Eszközös pásztortáncok 

- Botoló (párbajszerű forma, páros botoló, szóló forma) 

- Mutatványos - ügyességi táncok (kanásztánc, seprűtánc) 

1.3. Ugrós-legényes tánctípus 

- Ugrós táncok 

- Erdélyi legényes táncok 

1.4. Régi páros táncok 

- Küzdő karakterű páros 

- Ugrós páros 

- Forgós-forgatós 

2. Az új táncos réteg vonásai 

2.1. Verbunk (kialakulás, történelmi háttér) 

- Körverbunk 

- Szóló verbunk 

2.2. Csárdás 

- Lassú csárdás 

- Friss csárdás 

Követelmények: 
A tanulók ismerjék a magyar táncstílus történeti rétegeinek főbb jellemzőit (hasonlóságok, 

különbségek). 

Ismerjék a régi és új táncréteget alkotó tánctípusok alapvető stílusjegyeit: 

- elnevezések, 

- szerkezet, 

- zenei kíséret, 

- motívum és formakincs, 

- a szerkesztés elvei, 

- helye a táncrendben, 

- előfordulását a táncdialektusokban. 
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Továbbképző 8.  

Tananyag és követelmény 
 

Tananyag: 
 

1. Alkalomhoz kötött táncok 

 

2. Dramatikus - pantomimikus táncok 

 

3. A magyar néptánc kutatása 

- elemzés, rendszerezés 

 

4. Táncélet, táncok szokások 

- a tánc hagyományozódása 

- táncos alkalmak 

- táncrendezés 

- táncillem, táncrend, táncszók 

 

5. Egyetemes tánctörténet 

5.1. Őskori táncok (ősközösség) 

5.2. Táncok az ókori kultúrákban (egyiptomi, görög, római, indiai táncművészet) 

5.3. Táncok a középkorban (társasági és színpadi táncok) 

5.4. A balett kialakulása 

5.5. Noverre 

5.6. A XIX. század táncművészete 

5.7. A XX. század táncművészete 

5.8. A táncházmozgalom kialakulása, fejlődése, alakulása a napjainkig 
 

 

Követelmények: 
 

A tanulók ismerjék az alkalomhoz kötött és a dramatikus-pantomimikus táncok főbb jellemzőit, 

területi előfordulásait. Ismerjék a tánckutatás folyamatát, azok jeles képviselőit, tudják az elemzés, 

rendszerezés alapvető elveit, a táncos szokások fogalmait, folyamatait. 

Ismerjék az egyetemes tánctörténet történeti alakulását, ezek alapvető jellemzőit, legjelesebb 

képviselőit. 
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TÁNCJELÍRÁS 
 

Továbbképző 9. Évfolyam 

Tananyag és követelmény 
 

Tananyag: 

 
A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés és a táncjelírás 

tanítása párhuzamosan történik. 

 

Mozdulatelemzés 

 

Táncjelírás 

1. A tánc tagolódása: 

fázis – motívum – motívumfűzés - tánc 

 

2. Alaptényezők: 

- plasztika 

(irányok, mellékirányok, fő magassági fokok, 

tágsági fokok, frontirányok, térrajz) 

- ritmika  

(hangjegyérték, metrum és az ütem, ritmus, 

tempó) 

- dinamika  

(erőfok, feszítés-lazítás) 

 

1. Alapfogalmak: 

Vonalrendszer 

Irányok 

3. A mozdulat és helyzet típusai: 

- mozdulattípusok 

 lépés 

 súlyt hordó láb mozgása 

föl-le, lábujjhegy-térdhajlítás, forgatás, ringás 

jobbra-balra 

 gesztus 

levegőben lévő láb mozdulata (levegőben lévő 

láb csúsztatása, kar-fej forgatása) 

 

 

 ugrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- helyzettípusok 

2. Mozdulat típusok jelölése: 

 

 lépés jelölése 

 magassági szintek 

(forgatás jelölése később) 

 

 kiegészítő jelek: 

kapocs  

ismétlőjel 

(csúsztatás, forgatás jelölése később) 

 

 ugrás jelölése 

 kiegészítő jelek: 

távolság csökkentés, növelés 

földhöz közeli lábmozdulatok 

kis térdhajlítás, feszítés a lábfej részei, azok 

alkalmazása: 

(talajérintés, gördülő és csúszó lépés) 

dinamikai jelek: 

(erőteljes lábmozdulat, rugózás-rezgés, bokázó-

taps) 

pozíciójelek 

forgatás jele 

 

 helyzettípusok jelölése 
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 testpozíció (állás) 

 súlytalan testrészek mozdulatlansága 

 szünet a testben 

 szünet a térben 

 szünet a helyen 

 

 

 

 

Követelmények:      
- a motívumok ritmusának eltapsolása, 

- a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése, 

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

- a mozdulattípus felismerése, 

- verbunk motívum leolvasása, előadása. 
 

TÁNCJELÍRÁS 
 

Továbbképző 9. Évfolyam 

Tananyag és követelmény 
 

Tananyag: 
 

Mozdulatelemzés Táncjelírás 

 

- mozdulattípusok 

 forgás 

perdülő 

perdülés nélkül 

ugró 

 keringés 

 gesztus 

testrészek forgatása 

karhelyzetek 

csípő forgatása, döntése, hajlítása 

 

kiegészítő fogalmak 

 páros viszony 

 fogások 

 táncos-eszköz viszonya 

 

 különböző típusú forgások jelölése 

frontirányok 

 

 Kiegészítő jelek 

testrészek és izületek 

(csapásolás, lábszárkörzés 

lábfej tartás) (lefeszített "pipáló") 

 keringés jelölése 

 újabb gesztusok jelölése 

 

 páros viszony jelölése 

 fogások jelölése 

 vonatkozási jel 

 

 

Követelmények:        
 

- mozdulattípus felismerése, 

- ugrós-legényes motívum leolvasása, előadása, 

- mozdulattípus felismerése, 

- csárdás motívum leolvasása, előadása. 
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1.4. A néptánc tanszak vizsgakövetelményei 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Folklórismeret írásbeli: 30 perc 

szóbeli: 5 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Népi játék, néptánc 

- előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia 

részletének előadása: csoportosan 5-10 perc 

- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), 

egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 

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

témakörökből áll. 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz. 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 

Folklórismeret: 

- Jeles napok, 

- Munkavégző ünnepek, 

- Az emberélet fordulói. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 

Koreográfia: 

A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított 

folyamat) csoportos bemutatása. 

Improvizáció: 

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

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

egyénenként párban. 

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

dialektusból. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

Írásbeli vizsga: 

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

Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a 

vizsga elnöke hagy jóvá. 

Szóbeli vizsga 

- A szokás elhelyezése az évkörben, 

- A szokástartalom ismerete (magyarázata), 

- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 

3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 

- a koreográfia ismerete, 
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- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 5-10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Néptánc 

- Improvizáció 8-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 

jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

Improvizáció: 

A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. A 

tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben 

improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott 

táncrendet. 

A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 

felállást, a jellegzetes viseleteket. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

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

Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a 

vizsga elnöke hagy jóvá. 

3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 
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2. BALETT TANSZAK 

 

2. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 

a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

2.1. Óraterv 

 

A tanszak tantárgyai 
Kötelező tantárgyak: 

- Klasszikus balett 

- Balett-előkészítő gimnasztika 

- Népi gyermekjáték 

- Tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak: 

- Néptánc 

- Társastánc 

 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok  Továbbképző 

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

 Klasszikus balett      2  2  3  3  3  3  3  3  3  3 

 Balett-előkészítő 

gimnasztika 

 3  3  2  2                 

 Népi gyermekjáték  1  1                     

 Tánctörténet                  1  1     

 Köt. vál. tant.          1  1  1  1      1  1 

 Összesen  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
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2. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény 
 

 

KLASSZIKUS BALETT 
 

 

Alapfok 1.  

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 
Helyes testtartás 

Rúdfogás technikája 

Lábhelyzetek: I. II. III. V. pozíciók 

Karpozíciók: I. II. III. pozíciók 

 

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 rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal áll, va előre. 

Demi rond en dehors és en dedans. 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

Plié soutenu. 

Relevé lent 45". 

Sur le cou-de-pied helyzetek: alacsony, rendkívüli, passé. 

Relevé I. II. pozícióban. 

Hajlások rúddal szemben hátra. 

 

 

Közép-gyakorlat 

Irányok - térbeosztás. 

Karpozíciók I. II. III. 1/2 port de bras. 

I. port de bras. 

Pozíció váltás. 

Demi plié I. II. pozícióban. 

Demi plié V. pozícióban. 

Battement tendu I. pozícióban 

 

 

Allegro 

 

Temps levé saute I. II. 

Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva. 

Pas marché lépések. 

Galopp lépés. 

Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon. 
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Követelmény 
Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Alapfok 2. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
V. pozíciós munkák kezdete 

Gyakorlatok bővítése 

 

 

Rúdgyakorlat 

IV. pozíció megtanítása. 

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. 

Relevé lent 45° fölé. 

Frappé lábujjheggyel a földet érin:ve. 

 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. 

Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans. 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

Plié soutenu. 

Croisé és éffacé irányok V. pozícióban nagy kartartással. 

II. Port de bras. 

Relevé I. II. pozícióban. 

 

 

Allegro 

Temps levé sauté V. pozícióban. 

Petit échappé. 

Petit changement de piéd. 

Sissonne simple rúddal szemben. 
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Követelmény 
Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
Fej és karkíséretek 

Középgyakorlatok növelése 

Nagy pózok lábujjheggyel érintve a földet 

Tempók gyorsítása 

 

Rúdgyakorlat 

Demi plié és Grand plié IV. pozícióban. 

Battement tendu demi plié-vel. 

Battement tendu jeté demi plié-vel. 

Battement tendu jeté passé par terce. 

Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

Preparáció a rond de jambe par terce-hez. 

Soutenu 45°-on előre, oldalra, hátra. 

Frappé 35°-on előre, oldalra, hátra. 

Double frappé 35°-orv előre, oldalra, hátra. 

Relevé lent 90°-on előre, oldalra, hátra. 

Developpé 90°-on előre, oldalra, hátra. 

Előkészítő a rond de jambe en fair-hez. 

 Petits battements sur le cou-de-pied. 

 Grand battement jeté előre, oldalra, hátra. 

 Hajlások rúd mellett. 

Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva. 

alance féltalpon pozíciókban. 

 Pas de bourrée lábváltással. 

 

Középgyakorlat 

Grand plié I. II. pozícióban. 

Battement tendu demi Alié-vel. 

Battement tendu marché. 

Battement tendu jeté. 

Battement tendu jeté demi plié-vel. 

Rond de jambe par terce 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 terce tagoltan. 

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. 6. Pas chassé előre és oldalra. 

Petit jeté oldalra a rúdnál. 8. Polkalépés. 

Követelmény 
Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag  
Egyes gyakorlatok féltalpra emelése 

Pózok a rúdnál nagy kartartással Tour 

preparációk 

 

Rúdgyakorlat 

Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és Bemi-plié-vel. 

Battement tendu pózokban nagy kartartással. 

Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással. 

Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

Fondu 45°-on lábujjhegyre 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 lábujjhegyen állva. 

 Double frappé lábujjhegyen állva. 

 Rond de jambe en fair talpon. 

 Relevé lent pózokban. 

 Developpé pózokban. 

 Developpé passé, en face és pózból pózba. 

Petits battement sur le cou-de-pied lábujjhegyen állva. 

Attitude helyzetek. 

Relevé egy lábon. 

 Coupé-piqué V. pozícióban talpon és lábujjhegyen. 

Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal. 

 

 

Középgyakorlat 

Grand plié N. 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. 
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Fondu 45 °-on en face. 

Soutenu 45°-on en face. 

Frappé 35°-on en face. 

Double frappé 35°-on en face. 

Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással. 

Relevé lent 45°-on pózokban. 

 Relevé lent 90°-on en face. 

Developpé 90°-on en face. 

 

 Temps lié par terre folyamatosan és hajlással. 

3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba. 

Pas balarcé en face és 1/4 fordulattal. 

 

 

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. 

Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal. 

Double assemblé oldalra. 

Sissonne fermé oldalra. 

 

Követelmény 
Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Alapfok 5. 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag  
Pózok használata - kis pózok megtanítása 

En tournant gyakorlatok 

Tourok kezdete 

 

Rúdgyakorlat 

Battement double-tendu előre, hátra, nyújtott lábbal és Bemi-plié-vel. 

Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással. 

  Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra. 

Double fondu 45°-on féltalpra emelkedéssel. 

Soutenu 45°-on féltalpra emelkedéssel. 

. Demi rond 45°-on féltalpon. 
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Grand ronde 45°-on féltalpon. 

Rond de jambe en 1 air féltalpon. 

Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

 Mély hajlások előre és hátra. Fouetté talpon 1/2 fordulattal. 

 

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. 

Grand rond de jambe par terre. 

Fondu 45°-on pózokban kis kartartással. 

Soutenu 45°-on pózokban kis kartartással. 

Relevé lent 90°-on pózokban. 

Developpé 90°-on pózokban. 

Grand battement jeté. 

IV. port de bras. 

 

Tour-ok 

Egy tour sur le cou-de-pied II. IV. V. pozícióból. 

Tour pas de bourrée diagonálban. 

 

Allegro 

Changement egy fordulattal. 

Assemblé előre és hátra. 

Glissade előre és hátra. 

 

Követelmény 
Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Alapfok 6. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése 

A kivitelezés szépítése 

 

Ebben  az  évfolyamban  új  gyakorlatokat  nem  tanítunk.  Az első  öt  évfolyamban  elsajátított 

tananyag elmélyítése a feladat. A törzs, a fej, a végtagok harmonikus, koordinált mozgásának 

fejlesztése,  az  izomzat  teherbíró-képességének  és  az  ízületek  mozgáshatárának  fokozása 

biztosítson megfelelő alapot a továbbképző négy évfolyamának munkájához. 

Feladat  a  csoport  technikai  tudásának  és  tánckészségének  továbbfejlesztése.  Végeztessünk 

rúdnál és középen, valamint az ugrásoknál gazdagabb, összetettebb kombinációkat, fokozzuk a 

gyakorlatok mennyiségét. Fontos a test harmonikus és koordinált mozgásának elérése. 
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Rúdgyakorlatok pózokban 

Féltalp munkák Tourok 

növelése Battírozás 

alapozása 

 

Követelmény 
Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Továbbképző 7. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 
Rúdgyakorlat 

Battement double-tendu nyújtott lábbal és demi-Alié-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. 

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. 

 

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 féltalpon. 

Petits battements sur le cou-de-pied féltalpon. 

Grand battement jeté pózokban. 

Grand battement jeté marché. 

 Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal. 

IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve. 

 V. port de bras. 

VI. port de bras. 

 

Tour-ok 

Tour sur le cou-de-pied IV. pozícióból 2 fordulattal. 

Tour posé en dehors, en dedans. 
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Tour tire-bonchon 1 fordulattal. 

Tour chainé diagonálban. 

  Allegro 

  Échappé 1 fordulattal. 

  Temps levé sauté 1 lábon. 

  Assemblé pózokban. 

  Glissade pózokban. 

  Sissonne fermé 45°-on pózokban. 

  Sissonne ouverte 45°. 

  Sissonne tombé előre, hátra, oldalra. 

  Ballonné 45°-on oldalra helyben, és coupé-val. 

  Échappé battu rúddal szemben. 

 

Követelmény 
1. Legyen képes 

- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

- a kombinációk szolisztikus előadására, 

- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

 

Továbbképző 8. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Plié-relevé-k 

Grand tour 1 fordulattal 

Entrechat battu-k 

Tour lent 

 

Rúdgyakorlat 

Battement tendu en cercle. 

Battement tendu jeté en cercle. 

Fondu 90°-on talpon. 

Double fondu 90°-on talpon. 

Frappé plié-relevé-vel. Double frappé plié-relevé-vel. 

Rond de jambe en fair plié-ben befejezve. 

Relevé lent plié-relevé-vel. 

Developpé plié-relevé-vel. 

Developpé passé féltalpon. 

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. 

 

Középgyakorlat 

Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

Fouetté 45°-on talpon. 
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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. 

Tour piqué diagonálban. 

 

Allegro 

Ballonné 45°-on haladva pózokban. 

Échappé battu. 

Pas de chat 45°-on oldalra (olasz forma). 

Temps lié sauté. 

Sissonne fermé 90°-on oldalra. 

Sissonne fermé 90°-on pózokban. 

 

 

Követelmény 
1. Legyen képes 

- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

- a kombinációk szolisztikus előadására, 

- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

 

Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 
Grand fouetté-k 

Grand allegro-k 

 

Rúdgyakorlat 

Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedÉ~sel. 

Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

Frappé posé-val. 

Double frappé posé-val. 

Rond de jambe en fair 45°-on plié-relevé-vel 

Demi ropd 90°-on féltalpon. 

Grand rond 90°-on féltalpon. 

Grand battement jeté féltalpon. 

Grand battement jeté relevé-vel. 
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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 Ps effacée-ban előre haladva. 

Grand assemblé. 

Pas failli előre haladva. 

Contre temps. 

Jeté entrelacé. 

 

Követelmény 
 Legyen képes 

- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

- a kombinációk szolisztikus előadására, 

- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

 

Továbbképző 10. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  
Táncos kombinációk 

Diagonál tour-ok 

Grand allegro-k bővítése 

 

 

Rúdgyakorlat 

  Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

  Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

  Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel 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 battement jeté balancoire. 
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Középgyakorlat 

  Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. 

  Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. w 

   Grand fouetté 1/2 fordulattal. 

  Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal. 

  Temps lié par terre 90°-on talpon. 

  Grand battement jeté developpé-val en face és pózokban. 

 

 

Tour-ok 

  Tour degagé diagonálban. 

  Pas emboité diagonálban. 

 

 

Allegro 

  Grand assemblé en tournant. Grand jeté. 

  Grand fouetté I/2 fordulattal. 

  Pas couru. 

 

Követelmény 
1. Legyen képes 

- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

- a kombinációk szolisztikus előadására, 

- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

 

 

BALETTELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 
 

 

Előképző 1-2.  

Tananyag és követelmény 

 

 

 

Tananyag 

Lábfejgyakorlatok állva 

Rúddal szemben, párhuzamos lábbal állva külön a jobb és a bal lábbal 

- rüszt - spicc - rüszt - talp, 

- spicc - rüszt - talp - a sarokra támaszkodva a talp megemelése - vissza talpra, 

- relevé 2 lábon - visszaereszkedés, egyik láb rüsztön - spicc - rüszt - talp 

Mindkét lábbal egyszerre 

- relevé - áttör a rüszt - visszanyújt relevébe - leereszkedés talpra - plié nyújt a térd relevé 

- visszaereszkedés talpra. 

I. pozícióból: tendu - pipa - spicc - zár, 

tendu - áttör a rüszt (térd hajlít) - térd, spicc nyújt - zár, 

plié soutenu - elemel a láb - elenged a rúd, tart a láb - letesz spiccre - nyújt 

a térd(visszafog a kéz a rúdra) - zár  

A gyakorlat á la quatriéme végeztethető. 
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Követelmény 

A csípő és a váll ne mozduljon el a kapaszkodás nélküli egyensúlyi helyzetben sem. 

Lábfejgyakorlatok ülve 

- a lábujjak mozgatása ("vakar") 2 lábbal egyszerre, majd külön a jobb és bal lábbal, 

- pipa - spicc, 

- spicc - rüszt - pipa - spicc, 

- pipa, hajlít a térd - kinyújt a térd, 

- lábfej körzés bokából kifordítva I. pozícióig bentről kifelé és kintről befelé. 

Hátgyakorlatok a gerinc hajlékonyságának fejlesztése céljából 

Ülésben előre dől - egyenes - gömbölyít - egyenes. 

Fekvésből 

- felül - ráhajol a lábra - visszaül - legördül fekvésbe (fent tartott kéz), 

- felvisz a láb a függőlegesbe - hátra egészen a fej mögé - leenged a medence, láb vissza a 

függőlegesbe - leenged fekvésbe, 

- felső hát megemelés alkarra támaszkodva (lapocka), 

- medence  megemelés  alkarral  alátámasztva  behúzott  lábakkal  -  láb  nyújtás  -  vissza 

fekvésbe, 

- híd  gömbölyű  (kéz  -  láb  közel  egymáshoz)  -  fej  megemelés  -  a  nyakat  tartva  hátra 

hajlítás - jobbra-balra.fordítás - visszaereszkedés, 

- híd nyújtott kézzel-lábbal (a fejmunka azonos a gömbölyű hídéval). 

Hátgyakorlatok a hátizmok megerősítése céljából 

Hason fekvésből 

- megemel a derék - kéz oldalt, visszaereszkedik, 

- megemel  a  derék  -  kéz  oldalt  helyzeten  keresztül  vált  jobb  -  bal  II.  arabesque-be 

visszaereszkedik, 

- megemel a derék - hátrahajlás - hajlásban feljön a kéz III. pozícióba visszaemel a derék 

egyenesbe - kéz lejön I. pozícióba - kéz megnyújt előre - visszaereszkedés fekvésbe, 

- behajlít a láb - kéz megfogja a bokát - térd nyújt, felhíazza a felsőtestet kéz elengedi a lábat - 

derék visszaemel a függőlegesig III. pozícióba kézzel, - legördül fekvésbe. 

Térdelésből kiindulva 

- kezek fent az indulásnál, felsőtest elfordul, az egyik kéz egy félkörön átvezetve, hátul érinti  a  

padlót,  a  két  lábszár  között  -  medencét  kicsit  előretolja  -  vissza,  ugyanez megismételve 

a másik oldalra, 

- gömbölyítés,  leülés  a  lábszárakra,  kéz  hátul  felmegy  -  visszaemelkedés  a  kiindulási 

helyzetbe, 

- hátrahajlás - kezek a test mellett, fej oldalra fordítva, tartott nyak - visszaemelkedés - 

gömbölyítés, 

- cica - térdelésből letesz a kéz, felsőtest közel a térdhez - kicsúszás hasra. 

 

Követelmény 
A gyakorlatok végzése közben a vállak maradjanak lehúzva, a gerinc szabadon hajlik a két váll 

között. 

Gyakorlatok az en dehors fejlesztésére 

Háton fekve 

- lábfejek kiforgatva, térd hajlít - mint demi plié - kinyújt - hajlít - nyújt, 

- lábak a levegőben 90° felett szétnyitva, kézzel - később kéz nélkül meghúzogat, lazít, 

- ugyanez lejjebb - 90°-on vagy alatta kicsit, 

- 2 láb hajlít - szétnyit - spiccek a földön fecskében, (béka) két térd a föld felé húzogat, 

- az  egyik  láb  kivezet oldalra, vissza, másik  láb.  A csípő  az  ellentétes  láb  oldalán nem 
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fordulhat a nyitó láb irányába, 

- ugyanez ülve, a két kézre támaszkodva, a hát kiemelt. 

Ülve 

- a lábak angol spárgaszerűen nyitva, a medence mögött letett kezekre támaszkodva előre 

nyomva megemel a medence - a lábak kiforgatva - viszsza, 

- a lábakat kiforgatva, lábfej pipa helyzetben kiforgatva, egyenes háttal előre hajlás, 

- az előző helyzetből átmászás hasra. 

Hason fekve 

- homlok a földön - kezek elöl fönt, lábak terpeszben nyitva, kifelé forgatva, lábfej fecske 

tartásban - (sarok a földön, ujjak a levegőben), hajlít az egyik térd passé-ba  

- visszanyújt 

- másik láb, 

- ugyanez, alkar támasszal. 

Követelmény 
Mindkét csípőcsont végig maradjon a földön. 

Gyakorlatok az előre irányú lábemelés, tágítás fejlesztésére 

Háton fekve 

- két  láb  nyújtva  -  hajlított  térddel  felhúz  az  egyik  (en  dedans)  passé-ba  feljebb  húz  a 

hashoz (medence a földön marad) meghúzogat, lazít, viszszanyújt, 

- ugyanez: a passé után feljebb húz, kinyújt, fent vissza passé-ba, kinyújt a földre, 

- kiforgatott  lábbal  relevé  lent  -  pipa  -  spicc  meghúzogat,  levisz,  en  dehors  passé  - 

developpé előre - vissza passé-ba - lecsúsztat, grand battement jeté. 

Követelmény 
A medence végig maradjon a földön, nyújtott lábnál a combizom és a vádli 

legyen felhúzva, a lábfej fecskében lefeszítve. 

A  relevé  lent  -  developpé  -  grand  battement  jeté  gyakorlatok  a  padlón  fent  kézzel  is 

gyakorolhatók 

Gyakorlatok az oldalirányú lábemelés, tágítás fejlesztésére 

Ülve 

- terpeszben (angol spárga) hajlás a lábra lent tartott kézzel indulva, a 

- hajlás irányának megfelelőkéz csúsztat a lábon, a másik felvisz félkörrel a fej fölé. 

Oldalt fekve 

- passé developpé - pipa - spicc - vissza passé-ba, 

- ugyanez alkar támasszal, 

- fekve grand battement jeté. 

Követelmény 
A test legyen teljesen egyenes, a medence nem billenhet hátra. 

Háton fekve 

- Relevé lent oldalra - először az irány kézzel, majd a földön a fej mögött, átnyúlva az ellentétes 

kéz segítségével a láb a törzshöz húz. 

Követelmény 
A gerinc a lehető legegyenesebb maradjon, a csípő ne mozduljon el. 

Gyakorlatok a hátra irányú lábemelés fejlesztésére 

Hason fekve 

- relevé lent - homlok a földön, kezek elöl, 

- relevé lent - alkar támasszal, vállak lehúzva. 

Követelmény 
A csípőcsont végig maradjon a földön - térd átnyújtva - combizom és 

vádli fölhúzva - lábfej fecskében, a lábemelés a hátsó combizomból történik. 
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Négykézlábról indulva 

- a  láb  kicsúszik  hátra  -  relevé  lent,  fej  is  megemel  -  letesz  nyújtva  a  spiccre  -  behúz- 

gömbölyít - fej lent, 

- a  láb  kicsúszik  hátra  -  relevé  lent  -  hajlít  a  térd  (attitude  en  dedans)  viszszanyújt  az 

eredetinél magasabbra - letesz, behúz, 

- grand battement jeté - behúzásnál gömbölyítés. 

 

Alapfok 1-2.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

Gyakorlatok   az   oldalizmok   megdolgoztatására,   valamint   a   csípő-váll   viszonyának tudatos 

kontrollálására 

Háton fekve 

- csípő elfordítás - vállak rögzítve, a lábszárak párhuzamosan összeszorítva felhúznak a hashoz - 

majd jobbra - balra az izmok elengedése nélkül lehelyeznek a padlóra, 

- ugyanez a gyakorlat úgy, hogy a spiccek a földre vannak helyezve, 

Ülésben 

- derék - váll elfordítás - medence rögzítve a lábak hajlításba behúzva, a felső láb az alsó láb 

combja elé spiccre hegyezve, a karok nyújtva, előre fordított tenyérrel fent, a törzs a vállakkal'  

egy  felet  elfordul  a  felül  lévő  láb  irányába  -  letesz  a  kéz  a  földre  -  hát gömbölyít - 

visszaegyenesedik kezek visszaemelnek - visszafordul szembe, 

- ugyanez a másik irányba - majd újra a felül lévő láb felé. 

Hasizomgyakorlat 

Földön ülve 

- lábak  behúzva  a  hashoz,  spiccek  a  föld  felett,  karok  oldalt  vízszintesen,  nyújtanak  a 

lábak  a  föld  felett,  törzs  hátra  dől  -  visszahúz  a  láb,  visszagömbölyít  a  hát  -  felfelé 

nyújtanak a lábak, hát kiemel, homorít - visszahúz a láb, hát visszagömbölyít. 

Spárga illetve attitude előkészítő 

Földön ülve 

- kezek  oldalt  vízszintesen,  lábak  oldalra,  a  lehető  legszélesebben  szétnyitva,  behúz  az 

egyik láb előre - a medence megemel - a nyújtott láb tovább csúsztat oldalra, medence letesz a 

hajlított lábszár elé, a törzs felet elfordul a nyújtott láb irányába, miközben az előre kerülő láb 

behajlít, lábszár vízszintesig, a hátra kerülő láb kinyújt, kezek a földön - hátul a láb hajlít 

attitude-be - kinyújt; térd oldalra néz - hajlít, - nyújt - törzs a végén előrehajol - hátra hajol. 

Követelmény 

Hajlításkor a comb csak lefelé ereszkedhet, kifelé ne mozduljon el. 

- spárga 

- gyertya 

- gyertyából spárga - angol spárgán keresztül vált másik lábra 

Követelmény 

Gyakorlatok álló helyzetben 

- párhuzamos lábbal - leguggolás, kezek közben előre nyújtanak - megfog a boka, térdek 

kinyújtanak, a has együtt marad a combbal, a törzs teljesen összecsukódik a lábakkal - vissza 

guggolásba - felállás (guggolásnál sarkak a földön maradnak), 

- párhuzamos láb, nyújtott térd - előrehajlása vízszintesig - tovább a teljes 

összecsukódásig vissza a vízszintesig, felegyenesedés, 

- Kis demi plié-ből, II. pozícióba kiforgatott lábfejekkel indítva - leereszkedés vízszintes 

combig, kezek előre nyújtva, - térdek kinyúlnak, miközben a kezek letesznek a földre - 

visszahajlít  a  térd,  -  feljön  a  felsőtest,  kezek  előrenyúlnak  -  kinyújt  a  térd,  kezek 

leeresztenek, 
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- párhuzamos  nyújtott  lábbal  indítva,  -  plié,  hát  gömbölyít  medence  előretol,  a  karok  a 

test  elé  emelnek  egy  kicsit  -  nyújt  a  térd  a  kezek  függőlegesbe  emelkednek,  a  törzs 

kiegyenesedik - a karok folytatják a kört hátra, hát homorít - befejezve a karok körzését a hát 

kiegyenesedik, 

- párhuzamos   nyújtott   lábbal   indítva   -   a   karok   hátulról   indítják   a körzést   -   a 

függőlegeshez érve plié, hát gömbölyít - a karok előre felé folytatják a kört, miközben a test 

kiegyenesedik. 

Járások 

diagonálban - vagy körben 

- spicc nyújtáson keresztül talpon, 

- spicc nyújtáson keresztül féltalpon, 

- kombinálva, pl.: 2 talp - 2 féltalp 2 plié 2 talp. 

A gyakorlatok különböző karkíséretekkel is végezhetők 

- 8 lépés alatt egy teljes I. port de bras - vagy kintről indítva a körzést, 

- 4 lépés alatt oldalt felvezetve - 4 lépés alatt levezetve a kart. 

Allegro 

sauté párhuzamos lábbal, kéz csípőn, 

relevé-vel  indítva:  relevé  kéz  oldalt  45°-on  -  plié  -  karlendítés  (alap  L-III.  pozíció)  sauté  - 

nyújt a térd, sauté 2 lábra érkezve - sauté 1 lábra érkezve a másik elől felhúz lefeszített lábfej jel, 

chassé, sauté, kilépéssel indítva. 

Szökdelés 

helyben, elöl felhúzott lábbal, 

helyben, hátul felhúzott lábbal. 

Futás 

elöl felhúzott lábbal, hátul 

felhúzott lábbal, 

kombinálva. 

 

   NÉPI GYERMEKJÁTÉK 
 

 

Előképző 1-2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Eredeti énekes - táncos gyermekjátékok 

- altatók Csicsíja babája..., Beli beli, kucu beli 

- kiolvasók: Mese, mese, mátka..., Kiugrott a gombóc, Héja, héja lakatos..., 

- szerepjátszók: Lipem-lopom a szőlőt..., Festékes, A csengeri piacon... 

- fogócska: Ha én cica..., Katica szállj el..., Tüzet viszek... 

- párválasztó: Három csillag..., Hajlik a meggyfa..., Elvesztettem zsebkendőmet..., 

- fogyó-gyarapodó: Járok egyedül..., Itt ül egy kis kosárban... 

- vonulós-kapuzó: Új a csizmám..., Mért küldött az..., 

Népi sportjátékok 

Kiválóan  alkalmasak  jellembeli  tulajdonságok  (ügyesség,  bátorság,  önuralom,  önzetlenség, 

gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére. 

- küzdő Adj király katonát..., 

- nemzetes 

- fogó fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő..., 
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- pásztorjátékok csülközés, kanászozás, 

- tréfás versengések bakugrás, sótörés. 

Néptánc alaplépések 

A  játékokhoz  fűződő  lépések:  szép,  egyenletes  járás,  futás,  egyes-kettes  csárdás,  szökellő, 

galopp, sarkazó, szökdelés páros lábon, stb. 

 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

NÉPTÁNC 
 

Alapfok 3. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Dunántúli ugrós és eszközös tánc (régi stílusú táncok) 

- Dél-dunántúli  ugrós  alapmotívumok:  cifra,  höcögő,  lengető,  térdütögető,  csapások  és 

ezek variációi 

- eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges 

 

Dél-dunántúli karikázó (lányoknak) 

- karikázó  motívumok  (Somogy:  ingó-  és  kombinációi  csárdással,  lépővel,  ridalépés 

váltásokkal, rida-bekezdő) 

 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Dunántúli ugrós 

- Ismétlés, motívumkészlet bővítése: vonulós-dudálós motívumok, keresztező-futó 

- Légbokázó, dobogó cifra 

 

Rábaközi dus 

- Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugró-csapó  és variánsai, 

terpeszcsapó 

 

Körverbunk (fiúknak) 

- verbunkmotívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető séta, pattintó csapó, 

hegyező 

 

Sárközi karikázó (lányoknak) 
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- 5/8-os lépő, csárdás, futó 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Szatmári lassú és friss csárdás (ismerkedés az új stílusú páros táncokkal) 

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

- lányoknak forgások 

- fiúknak csapások 

Verbunk (fiúknak) 

    - szatmári verbunk: bokázók, csapások, cifra variációk, keresztezők 

 

Hajlikázó (lányoknak) 

- vonulósok, egyéni figurák 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

 

Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Széki négyes és csárdás (erdélyi dialektus) 

- lépő, váltó, séta-cifra, kopogók 

- széki sűrű és ritka tempók 

- dobogók, csapások 

Széki porka, hétlépés 

- fiúknak esetleg ritka és sűrű tempó 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

Alapfok 6. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
1. Az eddig tanultak ismétlése 

- dunántúli ugrósok, eszközös táncok, karikázó,  

- rábaközi verbunk és dus, 

- szatmári hajlikázó, verbunk, lassú- és friss 

- csárdás, széki négyes, csárdás, porka és hétlépés 
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2. Széki táncrend kiegészítése 

- fiúknak sűrű és ritka tempó: pihenők, csapások - 

lányoknak énekek, csujjogatások 

- mezőségi forgások megalapozása, gyakorlása 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

Alapfok 6. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Palóc lassú és friss csárdás 

- csárdás: egy lépés, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, mártogatós, bokázó 

Verbunk (fiúknak) 

- verbunklépések, lépő, bokázók, lengetők, cifrák, hegyező, sarkazó, csapók, zárók 

Karikázó (lányoknak) 

- egyes-, kettes-, tovahaladó csárdások, bukósok, ridaforgó váltásokkal 

 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Székelyföldi forgatós és verbunk 

- forgatós: 

fiúk: összerázó, átvetős, forgó, tapsos, csizmaverős, kopogó, ugró bokázó, 

lányok: összerázó, átvetős, forgó (páros, egyéni) "kopogó" 

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

Sárközi karikázó (lányoknak) 

- 5/8-os lépő, csárdás, rezgő, futó motívumok 

Követelmény 
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

 

Továbbképző 10. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Mezőségi páros táncok 

- mezőségi  páros:  akasztós,  forgó,  kar  alatt  forgató,  átvetős,  hát  mögé  dobó,  csapások, 

ugró  bokázó,  lányok:  összeráz  (  lassú  cigánytánc,  ritka  csárdás,  ritka  szökős,  sűrű 

csárdás ) 
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Követelmények 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- az elsajátított lépésanyag és motívumok stílusos bemutatása 

- a táncokhoz tartozó dalok ismerete 

- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete 

- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása 

  

  TÁRSASTÁNC 

      TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 
Alapfok 3. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Alaplépések 

- XIX.sz.-i bók 

- Pas marché 

- Pas glissé 

- Pas élevé 

- Pas chassé 

- Pas degagé 

- Pas galopp 

- Pas polka 

- Pas marché etűd 

- Pas polka előre-hátra-oldalra 

- Forgó polka szólóban 

- Kreutz polka 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 

 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
A második évben tovább tanítjuk a XIX.sz.-i báli táncok alaplépéseit, de már magasabb fokon kis 

etűdök formájában. 

Alaplépések 

- Pas chassé A formák 

- Pas chassé B formák 

- Pas polonaise előre haladva 

- Pas polonaise hátra haladva 

- Keringő lépés előre és hátra 

- Keringő lépés előre haladva 

- Keringő lépés hátra haladva 

- Forgó keringő szólóban 

- Páros forgó keringő 
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- Valse-Mignon 

- Polka tánc 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 

 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
A  XIX.  század  könnyedsége  mellett  a  barokk  szertartásosabb,  kifinomultabb,  kötöttebb 

stílusával ismertetjük meg a tanulókat, egy XVII. századi korai menüett lépésein keresztül. 

Alaplépések 

- Pas balance 

- Keringő etűd 

- Polonaise etűd 

- Menüett bók 

- Pas menü 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 

 

Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Ebben  az  évben  a  rokokó  táncának,  a  Gavotte-nak  lépései  kerülnek  sorra,  amelyek  már 

klasszikus  tudást igényelnek,  ezért  kerülnek  a  negyedik  év  anyagába.  Ezt  a  tudást  az  előző 

évek balett anyaga alapozza meg. 

Alaplépések 

- Gavotte bók 

- Pas gavotte 

- Pas zefír 

- Pas pompadur 

- Galambocska 

Táncok 

- Menüett 

- Allemande 

- Francia négyes 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 
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Alaplépések és táncok 

1. Gavotte tánc Tremolanti 

2. Gagliarde tánc Pasziminimi 

Gagliarde bók Salto tondo Grue

 Marque le pied Ruade

 Marque le talon Pied 

croise Capriole 

Ruade de vache Capriole intre ciata 

Fleuret 

Entretaille 

3. Körmagyar lépései és Toborzó tánc

 Lengető Andalgó

 Emelkedő 

Tétovázó Verbunkos 

Csalogató Fonás Csárdás

 Keresztelő Rida

 Bölcső 

Cifra Magányforgó Lejtő

 Kisharang Vágó

 Bokázók 

 

GAGLIARDE 

6/8-os  reneszánsz,  többnyire  a  lassú  Pavane-t  követő  ugrós  tánc.  Kartartás,  ruhafogás  a 

stílusnak megfelelően.  

 

Követelmények 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a kötött térformák pontos betartása 

- a pontos, kornak megfelelő, stílusos előadás 

 

TÁRSASTÁNC 
 

Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Az első évben a társastáncok kezdő anyagával ismerkednek meg a tanulók. 

Foxtrott Rumba Séta 

előre, oldalt - mellé Négyszög Séta 

előre, oldalt - mellé + Forgás séta 

hátra, oldalt - mellé oldalazó 

cikcakk válás - kubai séta oldat 

- mellé + hintalépés forogva 

Country I. séta 

előre 

Angol keringő séta hátra (válás) Séta 

jobb lábbal párcsere 

Jobbra fordulás tapsos játék 
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galopp 

 

Slow fox 

cikcakk párban Bécsi keringő negyed 

forgás séta jobb lábbal fél 

forgás séta bal lábbal 

jobbra fordulat 

Követelmények 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a kötött térformák pontos betartása 

- a pontos, stílusos előadás 

 

Továbbképző 10.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 
Angol keringő dobogó, taps séta 

bal lábbal kerülés 

balra fordulás  párcsere 

forgás 

Tangó 

Forgás Disco tánc (Stomp) 

Sétalépés séta hátra, előre 

Promenád zárással  szólófordulat jobbra és balra dupla 

és szimpla érintő lépés 

Samba twist és taps 

Lendítős 

Fordulás 

Sétalépés Country tánc III. (Yankee 

Röpsasszé mixer) 

Keresztlépés dupla polka 

kar alatt fordulás  páros csusszanás hátra 

párcsere 

Cha-cha-cha karolás 

Alaplépés 

elől keresztező Jive 

hátul keresztező alap 

válás 

Country tánc II. (Man mi- helycsere balról - jobbra xer)

 kézcsere hát mögött 

séta előre ringó lánc jobbra forgással séta 

hátra (válás) helycsere jobbról - balra 

jobbra pörgetés 

Követelmények 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a kötött térformák pontos betartása 

- a pontos, stílusos előadás 
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Tananyag 
- két ismert tánc alaplépéseiből etűd 

- Country tánc I. - IV.  

1. Angol keringő 

2. Country tánc I: motívumok(4/4-es counrty zenére) 

3. Country tánc II. (4/4- es country zenére) Man - mixer 

4. Country tánc III. (4/4-es country zenére) Yankee - mixer 

5. Country tánc IV(4/4-es country zenére) 

 

Követelmények 

- az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

- a párral táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

- a stílusnak megfelelő előadásmód 

- a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 
Továbbképző 7. 

 

Tananyag 
A köznapi és művészi mozgás 

Tér, idő, erő kifejezés 

A közhasznú és művészi tánc 

A tánc és a társművészetek 

A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor) 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

 

Követelmény 
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit 

- ismerje a társasági élet alkalmait 

 

Továbbképző 8. 

 

Tananyag 
A színpadi tánc története: 

- a romantikus balettek (olasz, dán, francia) 

- klasszikus balettek (oroszok) 

Megújulás a 20. században 

- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház) 

- modern tánc (amerikai, európai, magyar) 

- folklórizmus (jazz, orosz, színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc) 
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Követelmény 
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit 

- ismerje a társasági élet alkalmait 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájának ismerete 

- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait 

 

2.4. A balett tanszak vizsgakövetelményei 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Klasszikus balett 45-50 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 

melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Klasszikus balett 

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 (temps levé sauté, petit changement, petit 

échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával), 

- nagy ugrás (sissonne fermée). 

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. 

3. A vizsga értékelése 

Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása, 

- technikai biztonság; 

- koordinált, esztétikus előadásmód, 

- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 

- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

klasszikus balett 45-50 perc 

2. A vizsga tartalma 
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2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 

melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Klasszikus balett 

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, 

petits battement, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, féltalpra, emelkedés és allongé 

pózok alkalmazása). 

Középgyakorlatok 

- különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, 

gyakorlatsorok középen (temps lié formái, battement tendu, fondu - soutenu, adagio, arabesque 

pózok, grand battement jeté, - pas de bourrée, mint összekötő lépés). 

Allegro 

- kis ugrások kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, assemblé, petit 

jeté, sissonne simple, glissade, ballonné, échappé battu, pas de chat, sissonne ouverte, sissonne 

tombé alkalmazásával), 

- nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában (sissonne fermé 90°-on, grand assemblé, jeté 

entrelacé, grand jeté alkalmazásával). 

Tourok 

- forgások középen és diagonálban (tour sur le cou-de-pied, tour tire-bouchon középen, tour 

chainé, tour piqué diagonálban) választhatóan. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.2. Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása, 

- technikai biztonság, 

- koordinált, esztétikus előadásmód, 

- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 

- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 
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3. TÁRSASTÁNC TANSZAK 
 

3. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 

a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

3.2. Óraterv 

A tanszak tantárgyai 
 

Főtárgy: 

Társastánc 

Kötelező tantárgyak: 

Gyermektánc 

Klasszikus balett 

Történelmi társastánc 

Viselkedéskultúra 

Tánctörténet 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely tantárgya 

 

 

Tantárgy 

 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy: 

Társastánc 

  4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 

Gyermektánc 2 2           

Klasszikus 

balett 

   1 1 1 1 1     

Történelmi 

társastánc 

        1 1 1 1 

Viselekedésk

ultúra 

      1      

Tánc-történet         1 1   

Összesen: 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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3.3. Évenkénti tananyag és követelmény 

 

GYERMEKTÁNC 
 

Előképző 1.- 2. 

 

Tananyag 
- mozgáskoordináció - fejlesztő és összpontosító játékok, 

- ritmusjátékok, 

- megfigyelés - fejlesztő játékok, 

- Mr. Jákob 

- Suszter-, ritmus-, sarkazó-, holland-, stern-, krauz polka 

- Cowboy-, mix-max country 

- Bingó 

- Társasági mambó, cha-cha-cha, angol keringő 

- Merengő 

- Disco 

- Sevillana 

- Argentin Tangó 

- Csárdás 

Követelmény: 
- ritmus felismerés, annak visszaadása tapssal 

- az egyes táncokhoz kapcsolódó zenei anyag önálló felismerése 

- az egyszerű táncos mozgáselemek begyakorlása, előadása 

 

TÁRSASTÁNC 
Alapfok 1. 

 

Tananyag 
Alapmotívumok 

- Foxtrott 

- Angol keringő 

- Tangó 

- Bécsi keringő 

- Slow Fox 

- Samba 

- Cha – Cha – Cha 

- Rumba 

- Jive 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje  

- a standard táncok alapmotívumait 

- a latin táncok alapmotívumait 

Legyen képes   

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására 
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Alapfok 2. 

 

Tananyag 
 

- Angol keringő: jobbra fordulat, balra fordulat, átmeneti lépések 

- Quickstep: negyed fordulatok 

- Cha – Cha – Cha: alaplépések, sasszék, női szóló forgó, New York, Hand to Hand 

- Jive: Fallaway Rock, Change of Places R. to L. and L. to R.  

- Tangó: Walk on Left Foot, Right Foot, Progressive Link, Closed Promenade 

- Rumba: Basic Movememnt, Hand to Hand, Fan, Alemana, Spot Turns 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje  

- a standard táncok alapmotívumait 

- a latin táncok alapmotívumait 

Legyen képes   

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására 

 

Alapfok 3.  

 

 

Tananyag 
 

- Előző év tangó és rumba lépései 

- Angol keringő: Natural Spin Turn, The Chasse from PP., Outside Change 

- Quickstep: Progressive Chasse, Cross Chasse, Forward Lock 

- Cha – Cha –Cha: Fan, Alemana, Spot Turns 

- Jive: Change of Hands behind back, Link rock and Link 

- Bécsi keringő: Natural Turn, Forward Changes 

- Samba: Basic Movement, Reverse and Alternative, Samba Walk in PP., Whisk, Volta 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje  

- a standard táncok alapmotívumait 

- a latin táncok alapmotívumait 

Legyen képes   

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására 
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Alapfok 4.  

 

Tananyag 
 

- Előző év anyaga: Bécsi keringő és Samba 

- Angol keringő: The Weave from PP., Progressive Chasse 

- Tangó: Open Reverse Turn with Closed Finish 

- Quickstep: Natural Spin Turn, Backward Lock, Running Finish 

- Rumba: Hockey Stick, Closed and Open Hip Twist 

- Cha – Cha – Cha: Hockey Stick, Three cha-cha 

- Jive: American Spin, Stop and Go 

- Bécsi keringő formáció 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje  

- a standard táncok alapmotívumait 

- a latin táncok alapmotívumait 

Legyen képes   

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására 

 

 

Alapfok 5.  

Tananyag: 

 

- Slow Fox: Feather Step, Three Step 

- Paso Doble: Basik Movement, Appel, Sur Places, Promenade Link, Seperation 

- Angol keringő: Hesitation Change, Impetus 

- Tangó: Four Step 

- Quickstep: Chasse Reverse Turn, Double Locks 

- Bécsi keringő: Reverse Turn, Forward Locks 

- Rumba: Rope Spinning, Aida, Hip Rocks 

- Cha – Cha – Cha: Cubean Breaks 

- Samba: Travelling-, Criss-Cross-, Maypole Volta, Bota Fogos to PP. and CPP., Side  

- Samba Walk, Stationary Samba Walks 

- Jive: The Whip, Fallaway Throwaway 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje  

- a standard táncok alapmotívumait 

- a latin táncok alapmotívumait 

Legyen képes   

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására 
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Alapfok 6.  

Tananyag 
- Angol keringő: Corte, Double Reverse Spin, The Back Whisk 

- Tangó: Progressive Side Step, Reverse Turn, Open Promenade, Back Open  

- Promenade, Back Corte, Rock Turn, Natural Promenade Turn, Natural Twist Turn 

- Quickstep: Natural Turn, Natural Turn with Hesitation, Natural Pivot Turn, Tipple  

- Chasse to Right, Bouble Reverse Spin 

- Slow Fox: Natural Turn, Reverse Turn, Change of Direction, Reverse Weave,  

- Impetus Turn, The Weave 

- Samba: Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Travelling Bota  

- Fogos, Reverse Turn, Corta Jaca 

- Cha – Cha – Cha: Natural Top, Natural Opening Out Movement, Closed Hip Twist,  

- Time Step 

- Rumba: Natural Top, Side Step, Cucarachas 

- Paso Doble: Chasse to Right and Left, Fallaway Ending to Separation, Cape, Sixteen 

- Jive: The Walks 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje  

- a standard táncok alapmotívumait 

- a latin táncok alapmotívumait 

Legyen képes   

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására 

 

Továbbképző 7.  

 

Tananyag 
 

- Angol keringő: Open Telemark, Closed Telemark, Outside Spin, Drag Hesitation, 

Backward Lock, The Running Lock 

- Tangó: Fallaway Promenade, Promenade Link, Brush Tap 

- Quickstep: Progressive Chasse to Right, Four Quik Run, The V 6 

- Samba: Closed Rocks, Shadow Bota Fogos, Argentine Crosses 

- Cha – Cha – Cha: Shoulder to Shoulder, Outside Swivel 

- Slow Fox: Open Impetus Turn, The Weave from PP., The Natural Weave, Natural 

Telemark, The Top Spin, Hover Feather, Hover Telemark 

- Paso Doble: Open Telemark, Ecart Fallaway Whisk, La Passe 

- Rumba: Reverse Top, Spiral 

- Jive: Whip Throwaway, Spanis Arms, Rolling off the arm 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb 

motívumait és az alaplépések variációit 

Legyen képes  

- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos bemutatásra. 
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Továbbképző 8. 

 

Tananyag 
 

- Angol keringő: Cross Hesitation, The jWing, Reverse Pivot 

- Slow Fox: Natural Twist Turn, Open Telemark, Natural Turn to Outside Swivel 

- Quickstep: The Zig Zag, Fich Tail, Change of Direction, Reverse Pivot 

- Samba: Open Rocks, Back Rocks, Plait 

- Cha – Cha – Cha: Rope Sinning, Advanced Hip Twist 

- Rumba: Kiki Walks 

- Paso Doble: Banderillas, The Twists 

- Jive: Simple Spin 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb 

motívumait és az alaplépések variációit 

 

Legyen képes  

- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos bemutatásra. 

 

 

Továbbképző 9.  

 

 

Tananyag 
 

- Angol keringő: The Weave, Left Whisk, Contra Check, Closed Wing, Double Natural Spin 

- Tangó: The Chasse, Four Step Change, Fallaway Four Step, The Oversway 

- Slow Fox: The Hover Cross, The Natural Zig-zag from PP., Natural Hover Telemark 

- Quickstep: Six Quick Run, The Hover Corte, The Rumba Cross, The Tipsy, Running Finish 

- Samba: Toot Changes, Contra jBota Fogos, Rolling off the Arm 

- Cha – Cha – Cha: Cross Basic, Turkish Towel 

- Rumba: Sliding Doors, Fencing 

- Paso Doble: Cuup de Pique, Fregolina 

- Jive: Chiken Walks, Toe Heel Swivels 

 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb 

motívumait és az alaplépések variációit 

Legyen képes  

- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos bemutatásra. 
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Továbbképző 10.  

 

Tananyag 
- Angol keringő: Hover Telemark, Natural Fallaway 

- Tangó: Fallaway Reverse and Slip Pivot 

- Slow Fox: The Whisk, Double Reverse Spin, Fallaway Whisk, Contra Check, Pivot to 

Right 

- Quickstep: Wing, The Whisk, The Top Spin, Impetus, Outside Spin 

- Latin formációk 

 

 

A továbbképző négy évfolyama alatt kell a tanulóknak megismernie a XIX. század Társasági táncainak 

alaplépéseit, azok stílusnak megfelelő előadásmódját. A 4. év végére elsajátítják a Francia négyes, 

valamint a Körmagyar tételeit. 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb 

motívumait és az alaplépések variációit 

 

Legyen képes  

- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos bemutatásra. 

 

KLASSZIKUS BALETT 
 

Alapfok 2. 

 

Tananyag 
1. Gyakorlatok a rúdnál 

- lábhelyzetek és pozícióváltás 90 fokos és 180 fokos lábtartásban, I., II., III., V. pozícióban 

- demi plié I., II., III., pozícióban 90 fokon és 180 fokra nyitott lábbal, rúddal szemben 

- hátrahajlás rúddal szemben 

- relevé és plié relevé párhuzamos és 90 fokos nyitott állásban 

- plié soutenu rúddal szemben és rúdnak háttal 

- degagé rúddal szemben II. pozícióban 

- térdhajlítás és féltalpra emelkedés párhuzamos lábbal 

- hátizom gyakorlatok 

2. Gyakorlatok középen 

- hátegyenesítés törökülésben, álló helyzetben 

- Törzsfordítás és törzshajlítás oldalra 

- lábfejlesztő és lazító gyakorlatok 

- háton fekve lábemelés 

- térdelésből térd mellé ülés  

- hason fekvésből gyakorlatok 

- lábdobás  

- nyújtógyakorlat 

- térbeosztás 
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- karvezetések 

- klasszikus balett karpozíciók 

3. Járások 

- járás különböző zenei értékre 

- járás féltalpon 

- járás tapssal 

4. Futások 

 - hátul felkapott lábbal 

- elöl felkapott lábbal 

- előre nyújtott lábbal 

5. Szökdelések 

- két lábon zárt lábtartással 

- páros lábbal haladva 

- váltott lábbal haladva 

- párhuzamos lábbal 

Követelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 

 

 

Alapfok 3. 

 

Tananyag 
1. Rúdgyakorlatok 

- pozícióváltás rúddal szemben és rúd mellett 

- demi plié 

- Battement tendu 

- demi rond en dehors és en dedans 

- plié soutenu rúd mellett 

- Relevé lent 45 fokra 

2. Középgyakorlatok 

- demi plié 

- pozícióváltás 

- Battement tendu 

- Battement tendu pass é part erre en face 

- port de bras 

3. Allegro 

- temps levé sauté 

- petit échappé 

- galopplépés 

 

 

Követelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 
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Alapfok 4. 

 

Tananyag 
1. Rúdgyakorlat 

- pozíció megtanítása 

- demi plié 

- grand plié 

- Battement tendu 

- sur le cou-de-pied helyzetek 

- relevé lent 

- Frappé  

- grand battement jeté 

- hajlás oldalra rúddal szemben 

2. Középgyakorlatok 

- grand plié 

- battement tendu 

- demi rond 

- Rond de jambe part erre en dehors és en dedans 

- plié soutenu 

- pózok, crosé és éffacée irányok 

3. Allegro 

- temps levé sauté 

- petit échappé formák 

- petit changement de pied 

- chassé előre, oldalra 

 

 

Követelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 

 

Alapfok 5. 

 

Tananyag 
1. Rúdgyakorlatok 

- grand plié 

- battement tendu 

- preparáció 

- fondu 

- frappé 

- flick-flack 

- relevé 

- petit battement sur le cou-de-pied 

- grand battement 

- félfordulat 

- balance 

- pas de bourrée 

2. Középgyakorlatok 
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- demi plié 

- grand plié 

- battement tendu demi pliével 

- relevé 

- frappé 

- pózok lábujjheggyel 

- temp lié part erre  

- port de bras 

3. Allegro 

- assemblé oldalra 

- glissade 

- changement 

- petit jeté 

4. Fordulatok, forgások 

- fordulat rúdnál 

- középen 

 

Követelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 

 

Alapfok 6. 

 

Tananyag 
1. Rúdgyakorlatok 

- battement tendu 

- rond de jambe part terre  

- grand rond de jambe part terre 

- double fondu 

- soutenu 

- demi és grand rond 

- frappé féltalpon 

- developpé 

- attitude helyzetek 

- relevék egy lábon 

- balance fél talpon 

2. Középgyakorlatok 

- grand plié 

- battement tendu demi pliével 

- fondu 

- soutenu 

- relevé 

- frappé 

- flick-flack 

- pózok lábujjheggyel 

- temp lié part erre  

- port de bras 

3. Allegro 
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- petit jeté oldalra 

- glissade 

- echappé 

- sissonne fermé 

- assemblé 

- changement 

- petit jeté 

4. Fordulatok, forgások 

- tour posé, tour pas de bourrée, tour chainé, tour piqué 

Követelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 

 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 
 

Alapfok 5.  

 

 

Tananyag 
 

A növendékek heti egy órában ismerkedhetnek meg a viselkedéskultúra szabályaival, melyek a 

mindennapi élet gyakorlatában nyújtanak segítséget. 

 

- a viselkedés általános szabályai 

- köszönés, megszólítás, tegezés, magázás 

- bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók 

- a bocsánatkérés formái, a pontosság 

- viselkedés táncos alkalmakkor 

- társalgás 

- öltözködés, divat 

- testápolás, kozmetika, ékszerek 

- kirándulás 

- megjelenés, viselkedés étteremben, színházban, moziban, hangversenyen 

- étkezés, helyes tartás ülés közben 

- mit mivel, hogyan eszünk 

- vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 

- utazás 

- telefonálás, levelezés 

- ajándékozás 

- nemzeti sajátosságok 
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TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 
Továbbképző 7. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
 

 

Alaplépések 

- XIX.sz.-i bók 

- Pas marché 

- Pas glissé 

- Pas élevé 

- Pas chassé 

- Pas degagé 

- Pas galopp 

- Pas polka 

- Pas marché etűd 

- Pas polka előre-hátra-oldalra 

- Forgó polka szólóban 

- Kreutz polka 

 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 

 

Továbbképző 8. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
A második évben tovább tanítjuk a XIX.sz.-i báli táncok alaplépéseit, de már magasabb fokon kis 

etűdök formájában. 

Alaplépések 

- Pas chassé A formák 

- Pas chassé B formák 

- Pas polonaise előre haladva 

- Pas polonaise hátra haladva 

- Keringő lépés előre és hátra 

- Keringő lépés előre haladva 

- Keringő lépés hátra haladva 

- Forgó keringő szólóban 

- Páros forgó keringő 

- Valse-Mignon 

- Polka tánc 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 
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Továbbképző 9. 

 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
A  XIX.  század  könnyedsége  mellett  a  barokk  szertartásosabb,  kifinomultabb,  kötöttebb 

stílusával ismertetjük meg a tanulókat, egy XVII. századi korai menüett lépésein keresztül. 

Alaplépések 

- Pas balance 

- Keringő etűd 

- Polonaise etűd 

- Menüett bók 

- Pas menü 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 

 

Továbbképző 10. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 
Ebben  az  évben  a  rokokó  táncának,  a  Gavotte-nak  lépései  kerülnek  sorra,  amelyek  már 

klasszikus  tudást igényelnek,  ezért  kerülnek  a  negyedik  év  anyagába.  Ezt  a  tudást  az  előző 

évek balett anyaga alapozza meg. 

Alaplépések 

- Gavotte bók 

- Pas gavotte 

- Pas zefír 

- Pas pompadur 

- Galambocska 

Táncok 

- Menüett 

- Allemande 

- Francia négyes 

Követelmény 
- a tanult tananyag csoportos bemutatása 

- a megtanult alaplépések stílusos előadása 
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Tananyag 
Alaplépések és táncok 

1. Gavotte tánc Tremolanti 

2. Gagliarde tánc Pasziminimi 

Gagliarde bók Salto tondo Grue

 Marque le pied Ruade

 Marque le talon Pied 

croise Capriole 

Ruade de vache Capriole intre ciata 

Fleuret 

Entretaille 

3. Körmagyar lépései és Toborzó tánc

 Lengető Andalgó

 Emelkedő 

Tétovázó Verbunkos 

Csalogató Fonás Csárdás

 Keresztelő Rida

 Bölcső 

Cifra Magányforgó Lejtő

 Kisharang Vágó

 Bokázók 

GAGLIARDE 

6/8-os  reneszánsz,  többnyire  a  lassú  Pavane-t  követő  ugrós  tánc.  Kartartás,  ruhafogás  a 

stílusnak megfelelően.  

Követelmények 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a kötött térformák pontos betartása 

- a pontos, kornak megfelelő, stílusos előadás 

 

 

TÁNCTÖRTÉNET 
Továbbképző 7. 

 

Tananyag 
A köznapi és művészi mozgás 

Tér, idő, erő kifejezés 

A közhasznú és művészi tánc 

A tánc és a társművészetek 

A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor) 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

Követelmény 
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit 

- ismerje a társasági élet alkalmait 
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Továbbképző 8. 

 

Tananyag 
A színpadi tánc története: 

- a romantikus balettek (olasz, dán, francia) 

- klasszikus balettek (oroszok) 

Megújulás a 20. században 

- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház) 

- modern tánc (amerikai, európai, magyar) 

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

 

 

Követelmény 
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit 

- ismerje a társasági élet alkalmait 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájának ismerete 

- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait 

 

3.4. A társastánc tanszak vizsgakövetelményei 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama: 

Társastánc 20-25 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból áll, 

melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Társastánc 

A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, technikailag 

emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben. 

- Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed Impetus, 

Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double Reverse Spin, 

Progressíve Chassé to Right motívumok alkalmazásával.) 

- Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in Line, 

Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left Foot, and Right 

Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.) 

- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn motívumokkal.) 

- Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus and Feather 

Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok alkalmazásával.) 

- Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé, Forward Lock, 

Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural Turn with Hesitation, 

Double Reverse Spin, Chassé Reverse Turn, Natural Turn and Back Lock, Running Finish 

motívumok alkalmazásával.) 

- Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP /New York/, 

Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks, Natural Top, Natural 

Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 
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- Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba Walks, Side 

Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements motívumok 

alkalmazásával.) 

- Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top, Spiral, 

Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out Movement, Close Hip 

Twist motívumok alkalmazásával.) 

- Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, Separation, 

Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.) 

- Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of Place Left 

to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin, Link, Whip, Fallaway 

Throwaway motívumok alkalmazásával.) 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

- a zene és a tánc összhangjának betartása, 

- technikai biztonság, 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc 25-30 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 

jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból, 

koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Társastánc 

A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az alaplépések 

variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, 

tánconként maximum 2 percben. 
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- Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open Telemark, 

Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural Spin, Open Impetus 

and Cross Hesitation motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link, Four Step, 

Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Oversway, The Chase 

motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse Turn 

motívumokkal.) 

- Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn to Outside 

Swivel and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok és az alapmotívumok 

alkalmazásával.) 

- Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four Quick Run, 

Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az alapmotívumok 

alkalmazásával.) 

- Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out from 

Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader motívumok és az 

alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta Jaca, Plait, 

Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the Arm, Methods of Changing Feet, Natural Roll 

motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip Twist, Sliding 

Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle, Syncopated 

Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse Cape, Travelling Spins 

from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated Chasse, Left Foot Variation, Coup de Pique-, 

Fregolina-incorporating the Farol, Twists motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks, Simple Spin, 

Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a táncból a 

kombinációt nem kell bemutatni!) 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia 

pontos kivitelezése, 

- a zene és tánc összhangjának betartása, 

- technikai biztonság, 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
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4. MODERN KORTÁRSTÁNC TANSZAK 

4. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 

a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

4.2. Óraterv 

A tanszak tantárgyai 
Kötelező tantárgyak: 

- Táncelőkészítő gimnasztika 

- Esztétikus testképzés 

- Jazz-technika 

- Graham-technika 

- Limón-technika 

- Kontakt-technika 

- Modern jazz-technika 

- Improvizáció 

- Kompozíció 

- Tánctörténet 

 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok  Továbbképző 

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

Táncelőkészítő 

gimnasztika 

 4 4            

Esztétikus testképzés    4 4                  

Jazz-technika        4 4   4 4          

 Graham-technika                  1  1     

Limón-technika            1  1 

Kontakt-technika          1  1   

Modern jazz-

technika 

           1  1 

Improvizáció          1  1  1  1 

Kompozíció            1  1 

 Tánctörténet              1  1   

 Összesen  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
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4. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény 

TÁNCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 
 

Előképző 1-2.  

Tananyag 
1. Járások 

Az összetett lábgyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás 

elsajátítására, egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a térérzék fejlesztésére szolgálnak 

Járásformák 

- alapjárás 

- lefeszített lábfővel (spiccen) 

- sarkon 

- külső élen belső élen 

- csúszó járás 

- törzshajlítással - bokafogással 

- kis térdhajlításban (demi pliében) 

- guggolásban (grand pliében) 

 2. Futások 

Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak. 

futásformák 

- alapfutás 

- előre nyújtott lábbal, 90"-ban fordított lábhelyzetben 

- magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

- sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

3. Szökdelések 

Célja  a  dinamikus  lábmunka  elsajátítása  és  a  helyes  testtartás  megtartása  a  pillanatnyi 

levegőbe emelkedés alatt szökdelés-formák 

- páros lábon - tramplin ugrás (egyhelyben, haladásban) 

- egy lábon (nyújtva, hajlítva) 

- galoppszökdelés 

- terpeszben (nyitva-zárva-haránt) 

4. Nyakgyakorlatok 

Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített végrehajtása. Nagy 

szerepük van a jó testtartás kialakításában. 

- nyakhajlítás, (előre, hátra, jobbra, balra) 

- fejfordítás, (jobbra, balra) 

- fejkörzés (fél, egész) 

5. Vállgyakorlatok 

Célja  a  vállöv  izomzatának  megerősítése,  a  helyes  izomérzet  kialakítása  a  helyes  testtartás 

érdekében. 

- vállhúzás (előre, hátra, föl, le) 

- vállejtés (föl, le) 

- vállkörzés (előre, hátra, fól, le) 

6. Törzsgyakorlatok 

Célja  a  has-,  és  hátizmok  harmonikus  megerősítése,  a  hajlékonyság  kidolgozása,  az  izmok 

nyújtása valamennyi irányban. 

törzsgyakorlatok állásban 

- törzshajlítás (előre, hátra, oldalt) 

- törzsdöntés (előre, hátra, oldalt) 
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- törzsfordítás (jobbra, balra) 

- törzskörzés (jobbra, balra) 

- törzskörzés hajlással (jobbra, balra) 

törzsgyakorlatok rúdnál 

- törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

- törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

- törzshajlítás rúdra (bal, jobb) 

- hajlás hátra, rúddal szemben 

- hajlás hátra, rúdnak háttal 

törzsgyakorlatok ülésben, fekvésben 

- törzshajlítás törökülésben 

- hanyatt fekvésből törzshajlítás előre 

- hanyatt fekvésben lábemelések (egy láb, páros, terpesz) 

- hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal 

- hason fekvésben mellkasemelés 

- hason fekvésben lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz) 

- bölcső 

- nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra) 

- hanyatt fekvésben mellkasemelés 

- hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkasemeléssel is!) 

- híd 

7. Lábfejgyakorlatok 

Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása. 

állások 

- alapállások (parallel, 45°, 90°, 180°) 

- harántterpeszállás 

- kilépő állás (előre, hátra, oldalt) 

- lépő állás (előre, oldalt, hátra) 

- támadó állás (előre, oldalt, hátra) 

- védő állás (előre, oldalt, hátra) 

- hajlított állás - demi plié (zárt- és nyitott térdekkel) 

- guggoló állás - grand plié (zárt- és nyitott térdekkel) 

Lábfő-helyzetek 

- lefeszített lábfő (spicc) 

- visszaszorított lábujjak 

- visszaszorított lábfő (pipa) 

- lefeszített lábujjak ("macskakarom"), gördülés 

8. Lábgyakorlatok 

Célja  a  láb  izomzatának  kidolgozása,  erősítése  és  az  ízületek  (boka,  térd,  és  csípőízületek) 

mozgékonyságának fejlesztése. 

lábgyakorlatok állásban 

- lábemelés 

- láblendítés 

- láblengetés 

- térdhajlítás 

- térdnyújtás 

- térdrugózás 

- lábfordítás 

- lábkörzés 

lábgyakorlatok fekvésben 
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- hanyattfekvésben 90°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

- hanyattfekvésben 45°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

- hanyattfekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (egy láb, páros láb) 

- hason fekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (csak egy láb!) 

9. Kargyakorlatok 

Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése. A felkar és a kézfő  

tudatos  és  egymástól,  valamint  más  testrészek  munkájától  független  mozgatások beidegzése, a 

későbbi jó és plasztikus kartartások érdekében. 

kartartások 

- mélytartás 

- mellső középtartás 

- oldalsó középtartás 

- magas-tartás 

- mellső rézsútos mélytartás 

- mellső rézsútos magas-tartás 

- hátsó rézsútos mélytartás 

- oldalsó rézsútos mélytartás 

- oldalsó rézsútos magas-tartás 

- hajlított tartások: csípőn, combtőn, mellhez, tarkóra 

- keresztezett tartások: mell előtt, test előtt, test mögött 

gyakorlatok 

- karemelés és leengedés 

- karvezetés 

- karlendítés 

- karlengetés 

- karhajlítás, karnyújtás 

- karfordítás 

- karforgatás 

- karkörzés 

10. Tágító gyakorlatok 

Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180°-ra kifordított lábhelyzet és a magas lábemelések 

érdekében. 

támaszhelyzetek, ülések 

- törökülés 

- nyújtott ülés 

- nyújtott terpeszülés 

- hajlított ülés 

- hajlított nyitott ülés (béka) 

- zsugorülés 

- hajlított terpeszülés 

- lebegő ülés 

- gátülés 

- sarkon ülés 

- hajlított oldalülés 

fekvések 

- hason fekvés 

- hanyatt fekvés 

- oldalfekvés 

tágító gyakorlatok ülésben 

- törzshajlítgatás gátülésben 
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- törzsdöntés nyújtott terpeszülésben 

- törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben 

- hason fekvésben "béka" 

- spárga (haránt, oldalt) 

tágító gyakorlatok rúdnál 

- I. pozícióban croisé előre, ráhajlással 

- I. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással 

- I. pozícióban croisé, hátrahajlással 

- I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással 

- I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással 

- I. pozícióban tendu-a keresztül hátracsúsztatás spárgába 

páros gyakorlatok 

- páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással 

- hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással 

- törzshajlítás hátra, csípőfogással 

- törzshajlítás előre, hát nyomkodással 

- törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással 

11. Légzőgyakorlatok 

Célja  a  mozgás  fajtáknak  megfelelő  szabályos,  esztétikus  és  takarékos  légzés  technikák 

elsajátítása. A légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és belélegzéssel, kar gyakorlatokkal 

kombinálva. 

gyakorlatok 

- alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül) 

- gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban 

- hanyatt fekvésben hasi légzés 

- törökülésben bordalégzés 

12. Egyensúly-gyakorlatok 

gyakorlatok 

- járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és kartartásokkal 

- járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal 

- hely- és helyzetváltoztatások bizonytagian egyensúlyi helyzetekben 

- szoborjáték 

13. Ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatok 

Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a 

zenekíséretre való koncentrálást. 

14. Klasszikus balett lábpozíciói 

Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett lábpozícióit. 

- I. pozíció 180° 

- II. pozíció 180° 

- III. pozíció 

- IV. pozíció 

- V. pozíció 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

- az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, 

gyakorlatokat. 

Legyen képes: 

- tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 
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ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS 
 

Alapfok 1.  

Tananyag 
1. A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

Tér 

- a mozdulat iránya 

- a magasság és mélység fokai 

- hajlítások szögei 

Idő 

- metrum 

- ritmus 

- tempó 

Erő 

- a feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő stb. 

- a lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb. 

- ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb. 

 

2. A természetes testtartás 

- alapállás 

- pihenj állás 

3. A törzs szakaszai 

- nyaki szakasz 

- háti szakasz 

- központi szakasz 

- keresztcsonti szakasz 

4. A törzs helyzete ülésben 

- tartott helyzet 

- lazított helyzet 

 

5. A légzés 

- hasi légzés 

- bordalégzés 

6. Lábgyakorlatok 

Lábgyakorlatok, súlytalanított helyzetben 

- "macskakarom" lábfejgyakorlat 

- "macskakarom" gyakorlat lábfejkörzéssel 

- "macskakarom " egy lábemelés 

- hason fekvésben lábfő kifordítás 

lábgyakorlatok áldó helyzetben rúd mellett 

- gördülés 

- gördülés egy lábra, ruganyozva 

- lábfejkifordítások 

- "macskakarom" gyakorlat állásban, elől-hátul lábemeléssel 

- mélyguggolás 

- fél guggolás és gördülés kombinációja 

- mélyguggolás csípőlazítással 

- fordulattal keresztező mélyguggolás 

- csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével 
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- láblendítés előre, támadóállásból 

- láblendítés hátra, támadóállásból 

7.Nyakgyakorlatok 

- nyakhajlítás 

- nyakfordítás és hajlítás kötése 

- nyakkörzés fejfordítással 

- függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra 

 

8. Törzsgyakorlatok 

- L, IL, III. fokú egyenes törzsdöntéssel 

- L, II. fokú egyenes "Z" ülésben 

- "Z" ülésben íves tartás előre 

- törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

- törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

- íves tartás előre-hátra 

- dőlés hátra 

- dőlés és íves tartás kötése hátra 

- ülőhelyzetben, törzsfordításban törzsdöntés előre 

- felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

 

- lábemelések oldalfekvésben 

- hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással 

- oldalt és hátul lábemelés, alátámasztással 

- törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal 

- lazítás oldalhajlásban. 

9. Hasizom gyakorlatok 

- keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása 

- ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

- központemelés és mélyítés, hason fekvésben 

- ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal 

- hanyattfekvésben hullám, karemeléssel. 

10. Kargyakorlatok 

- egyenes és íves tartás 

- rögzített tenyérrel, könyökfordítás 

- könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel 

- derékszögű kartartások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

1. Improvizáció 

- vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló "gondolatait", érzéseit a külső 

szemlélő által észlelhető módon is kifejezni 

- próbálja  meg  az  addig  tanult  motívumok,  gyakorlatok,  stb.  alapján  saját,  egyéni 

mozgásrendszere  és  mozgáskulcsai  segítségével  a  zene  által  benne  keltett  és  számára 

fontos gondolatokat táncban kifejezni. 

2. Etűdkészítés 

- az improvizáció lassú bevezetése és "begyakorlása" után a tanulók próbálkozzanak meg az 

etűdkészítéssel 

- számolásra szólóban, párban készített egyszerű "etűdök" készítése a tanult módon 

- rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd párban 

- csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 
- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

Legyen képes: 

- a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 

Alapfok 2.  

 

Tananyag 
1. Lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett 

- gördülés 

- gördülés egy lábra  

- gördülés  

- lábfejemeléssel 

- "macskakarom" gyakorlat elöl-hátul lábemeléssel kifelé fordítással (nehezített változat) 

- mélyguggolás 

- mélyguggolás és gördülés  

- kombinációja gördülés és átgördülés - 

rúd mellett 

- lábemelések hajlítási szögei és magassági 

fokai támadóállásból 

2. Törzsgyakorlatok 

fekvésben 

- törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

- törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

- oldaldőlés és hajlás kombinációja térden 

- lazítás oldalhajlásban 

- törzshullám 

- oldalfekvésben, oldal törzshullám 

- láblendítés oldalfekvésben 

- váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással 

rúd mellett 

- felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

- előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal 

- előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás 

- törzsdőlés és hajlás oldalra 

- oldalív és oldaldöntés, rúd mellett 

3. Hasizom gyakorlatok 

- ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

- ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal 

- hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással 

- hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel 

- hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal 

- ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés 

4. Kargyakorlatok 
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- derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel 

- malomkörzés, lábcserével 

- malomkörzés, támadóállással 

- ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás 

- ellenálló erővel végzett karhajlítás, ülőhelyzet változatokkal 

5. Kombinált gyakorlatok 

- csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett 

- keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett 

- törzshullám és lábemelés kombinációi 

- hát - has - oldalív kombinációk láb alátámasztással 

- döntés és dőlés kombinációi 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 
- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

Legyen képes: 

- a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 

JAZZ-TECHNIKA 
Alapfok 3-4.  

 

Tananyag 
1. Jazz-tréning 

- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva ("bólogatós" néven ismert 

tréning) - ütemszámokkal megadva. 

2. Kombináció - etűd 

- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

- önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

- a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

Az  izolációs  gyakorlatok  célja,  a  törzs  izomzatának  és  ízületeinek  egyenletes, felülről történő 

megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése érdekében minden héten 

új részletek kerülnek megtanításra a már meglévő folytatásaként. 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a tanult technika mozgásanyagát, 

- a kontrakció és release tudatos használatát, 

- a technika stílusát, előadásmódját. 

Legyen képes: 

- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, a 

technikasajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk, 

koreográfiák előadására. 
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Alapfok 5-6. év 

Tananyag 
1. Jazz-tréning 

- plié  gyakorlat  törzsmunkával  és  karvezetéssel  (Jeszenszky-tréning)  ütemszámokkal 

megadva 

2. Jazz - tréning 

Giordano - tréning ütemszámokkal megadva 

1. Homorítás és kontrakció fekvésben 

2. Semleges lüktetés fekvésben 

3. Nyújtás fekvésben 

4. Kontrakció irányokba 

5: Ív fekvésben 

6. Lábat föl és kifelé 

7. II. pozíciós nyújtás 

3. Kombináció-etűd 

- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

- önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban, 

- a 3-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása  

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a tanult technika mozgásanyagát, 

- a kontrakció és release tudatos használatát, 

- a technika stílusát, előadásmódját. 

Legyen képes: 

- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, a technika

 sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk, 

koreográfiák előadására. 
 

GRAHAM-TECHNIKA 
 

Továbbképző 7.  

 

Tananyag 
Az  első  év  anyaga  a  Graham-technika  alapjait  képező,  s  azt  a  többitől  megkülönböztető 

mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítása. 

1. Talajgyakorlatok 

- "bounces" - a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó 

gerincmozgások 

- "breathing" - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

- "spirals"  -  a  spirális  mozgások  alapja,  a  gerincforgatás,  mely  előkészíti  a  talajról 

fölemelkedés, s oda   visszaereszkedés technikáját olyan izommunkával,mely   a 

gravitációt "könnyen kezelhetővé" teszi 

- "contraction-release"  -  a  testközpont,  mint  minden  mozgás  kiindulópontja:  az  ehhez 

szükséges beidegzések gyakorlása 

2. Álló középgyakorlatok 

- "brushes" - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló gyakorlatsorral 

- "plié" - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló sorozatok 

- plié-contraction-release   -   ezeket   kezdettől   a   központtal   való   indítás   rendszerébe 

beépítve 
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- a  lábak  combtőből  való  mozgatása,  lendítések,  emelések,  s  azok  kombinációinak 

formájában 

3. Diagonális - haladó gyakorlatok 

- „walks” – a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok 

- "triplets"- ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések 

- ugrások helyben, páros lábbal 

- "skip" - ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

Megjegyzés: a Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokba 

haladnak.  Ez  egyben  a  tér  egyfajta  fegyelmezett  tudatosítására  késztet:  az  energiák  tudatos 

"terelésére",   de   azt   a   gyakori   célt   is   szolgálja,   hogy   a   mozgásfolyamatok   végzésére 

mindenkinek elegendő hely jusson. 

 

Követelmény 
Az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók, a tanulókat 

rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy lehet alkalmazni 

A tanuló ismerje: 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- speciális gerinchasználatát, 

- a kontrakció release használatát, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

 

 

Továbbképző 8.  

Tananyag 
 

1. Talajgyakorlatok 

- az addig tanultak ismétlése 

- "spirál IV. pozícióban", "fold" - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont- indítású 

"contraction-release" és a spirális mozgások ötvözése, 

- föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával 

2. Álló középgyakorlatok 

- "weight shift", "suspension" - a testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó gyakorlatok: 

(a  növendék  itt  a  gravitáció  felhasználásával  és  leküzdésével,  valamint  a  lendület 

felhasználásával és fékezésével ismerkedik) 

3. Diagonális-haladó gyakorlatok 

- lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekbe az alapugrásokat szintén különböző terekben, eltérő ritmikával végeztetjük 

- a "contraction-release", valamint a "spiral" elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

Megjegyzés: a tanult elemekből gyakorlatokból az év végére egy gyakorlatsor, füzér állítható össze, 

amely koreografikusabb formában szemlélteti az ' elvégzett 2 év anyagát, és a tanulók egyéni 

képességeit is. 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- speciális gerinchasználatát, 

- a kontrakció release használatát, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 
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Legyen képes: 

- a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- a Graham-technika spciális gerinchasználatának tudatossága 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása 

 

 

LIMÓN-TECHNIKA 
 

Továbbképző 9. 

Tananyag 
1. Talajgyakorlatok 

fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

a gerinc izolált mozgásának alapjai 

fej, kar és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

ülő helyzetben végzett gyakorlatok 

- láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése (támaszkodva a 

Graham-technika alapjait képező ülőpozíciókra) 

- fej,  kar,  láb  izolációs  mozgáslehetőségeinek  feltárása  többnyire  még  az  adott  testrész 

súlytalanításával 

- a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása  folyamatos  gördülések által, először előre, 

majd a 2. félévben oldal irányban is 

- gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes: 

- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

- azok kombinálására, 

- a  technika  dinamikai  és  érzelmi  változásainak  figyelembevételével  egy  koreográfia 

meggyőző előadására. 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- harmonikus, koordinált bemutatása 

- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

- a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése 
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Továbbképző10. 

 

Tananyag 
 

1. Álló középgyakorlatok 

- alap láb pozíciók elsajátítása 

- középgyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra parallel, 

természetes és en dehors első, második, negyedik pozíciók) 

- rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

- a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva  és 

visszagördítve  (visszaépítve a  kiinduló  helyzetig,  így  egyre  mélyebb  helyzeteken keresztül 

jutva el a maximális pontig 

- oppozíció megértetése, elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozícióin keresztül 

- "suspension" elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzs nyújtás) 

- lábfő,  boka,  térd  és  csípőízület  bemelegítését  szolgáló  gyakorlatok,  tudatosítva  és 

kiemelve az ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult technikákra építve 

- kisebb zuhanások  elsajátítása már  álló helyzetben a különböző pozíciókat és a  "pliét" 

használva (utalva az ízületek másfajta használatára) 

2. Diagonális-haladó gyakorlatok 

- a  folyamatos  előre  haladást  előidéző  mozgás  elsajátítása,  a  testközpont  (medence) 

folyamatos mozgására való figyelemfelhívás és gyakoroltatás 

- kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes: 

- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

- azok kombinálására, 

- a  technika  dinamikai  és  érzelmi  változásainak  figyelembevételével  egy  koreográfia 

meggyőző előadására. 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- harmonikus, koordinált bemutatása 

- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

- a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése 

 

KONTAKT-TECHNIKA 
Továbbképző 7. 

 

Tananyag 
- alap mozgási ismeretek elsajátítása 

- saját ösztönös mozgások megismerése 

- mozgás szótár megismerése és bővítése 

- technikai elemek gyakorlása 

- partnermunka megismerése 

- társ súlyának megismerése 
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- bizalom kiépítése a társsal szemben vezetett improvizációs gyakorlatok 

- a testközelség fizikai megismerése 

1. Alaptechnika 

egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

- kapcsolat a földdel, saját súly átadása 

- gurulások egyszerű formái 

- támaszok és mozgások támaszban 

- dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel 

- alap pozíciók a társnak felület adásra 

- földön társnak a testsúly egy részének átadása (fekvő, térdelő, álló pozíciókban) 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

Legyen képes: 

- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra, 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

 

 

Továbbképző 8. 

 

Tananyag 
1. Test tudatossági gyakorlatok 

partner grafika 

- alapismeretek, információ adása és vétele érintéssel 

- az érintés minőségei 

- nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazultság állapotának megteremtésére 

2. Improvizáció 

vezetett formában, kötött feladattal, párokban 

- fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel 

- társ sétába vezetése érintéssel és irányváltások előidézése 

-   csukott szemes egyszerű társkövetéses gyakorlatok 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való hajlam 

- harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

Legyen képes: 

- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra, 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 
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MODERN JAZZ-TECHNIKA 
 

Továbbképző 9. 

Tananyag 
1. Bázis gyakorlatok 

- paralelle - en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre) 

- fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdízület (plie- vel) 

bemelegítését szolgáló gyakorlat 

- relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csípő széles és en dehors első 

pozíciókban. (Mindkét oldalra 4x) 

- ugyanez en dehors second pozícióban 

- boka, térd és csípő izületek melegítése 

- demi  plié,  grand  plié  (en  dehors  1. és 2.   pozíciókban),  paralelle  második pozícióban, 

mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes irányban. Végén egy grand plié és egy relevé. 

- tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, utána IV. 

pozícióban  7  demi  plié  és  egy  grand  plié,  port  de  brasval,  abból  egyenes  háttal 

törzsdöntés  előre  paralelle  második  pozícióba,  onnan  feljön  en  de  hors,  második 

pozícióba vált, plié és tendu-val zár az első (en de bors) pozíció 

- paralelle,   csípő   széles   pozícióban   előre   legördülés   és   hátnyújtásig   előre   sétálás 

vállszélességű karpozícióban. Ebben a pozícióban kontrakciós gyakorlat (gerinc és láb hátsó 

izmainak nyújtása). 

- A kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással, majd a release 

ugyanebben a sorrendben visszafelé A gyakorlatot lehet relevé kíséretével is végeztetni, úgy, 

hogy a relevé a kezdő mozdulat. 

- battement  jeté  gyakorlat:  mindhárom  irányban,  en  dehors  pozíciókban  kettő  nyújtott 

lábbal, kettő plié-vel mindegyik irányban. Ezt követően passé balance 

- beiktatható tetszés szerinti nyújtó gyakorlat 

- fej  izoláció  plié-vel,  port  de  bras-val,  twist  gyakorlattal  kombinálva.  Ezt  követően 

súlypont áthelyezős haladás par terre gyakorlat. 

- rond  de  jambe  par  terre  és  an  l'air  gyakorlat:  a  gyakorlatot  en  dehors  és  paralelle 

pozíciókban is végeztethető. A gyakorlat végén developpe minden irányba. 

- váll izoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre, hátra. Az év második  

felében  ugyanaz  tombe-  vel  mindhárom  irányban  plié-vel.  Közben  paralelle csípőszéles 

pozíciókban törzsdöntések és demi plie. 

- frappé: első félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs port de bras 

gyakorlattal egybekötve, sasszéval. A frappék után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, balra 

csípőszéles paralelle pozícióban és demi pliében. 

- mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve 

- adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval grand battement jeté en dehors 

pozícióban, mindhárom irányban 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

- A technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Legyen képes: 

- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

- a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére. 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 128 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód 

- a zene és tánc összhangjának megteremtése 

 

Továbbképző 10. 

Tananyag 
1. Középgyakorlatok 

- rond de jambe par terre halaldva 4x en dehors, 4x en dedans. 

- tour  gyakorlatok  paralelle  csípőszéles  pozícióból,  croisén  át  preparálva,  rotációval: 

először negyed fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd egy, ill. két tour-ral 

- chaine gyakorlat: négyszer szimpla paralelle lábbal, demi pliében jobbrabalra. 

- előző három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással. (haladás, 

testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok). 

- paralelle  pozícióban  -  haladva  -  developpék  minden  irányban,  ezt  követően  ugyanez 

grand battement jeté-vel. 

2. Kis allegrók 

- sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva 

- egylábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

- paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi 

3. Diagonálban haladó gyakorlatok 

- a  már  elsajátított  középgyakorlatokat  használja  fel,  kombinálja  őket  és  kiegészül 

földhasználattal 

- az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a metodika tudatos  

használatával  rövid  tánckombinációkat  készít  a  tanár.  Ajánlott  az  1.  évben kéthetente 

váltani a kombinációkat. 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

- A technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Legyen képes: 

- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

- a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére. 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód 

- a zene és tánc összhangjának megteremtése 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 
 

Továbbképző 7-8.  

Tananyag 
1. Forma és tér 

Forma (a testrészek viszonyai, mozgása) 

statikus pozíciók 

- egyenes,  íves,  szegletes,  belső  és  külső  tengelyek  körül  elfordított  testrészekkel  (nem 

csak végtagokkal) létrehozott "szobrok" 
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- két  (vagy  több)  táncos  statikus  pozícióinak  összerakása  (szoborcsoportok)  síkban, térben 

- párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges szintkülönbségek, síkeltolás, 

síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata 

Feladatok 

- improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait 

- improvizáció megállítása úgy, hogy "értelmes" kompozíció jöjjön létre 

mozgások 

- helyzetváltoztatás - helyváltoztatás 

- egyes testrészek mozgatása - bábozás, lábszínház, hastánc 

- több testrész mozgatása 

- vezetés - fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal, kívülről, 

belülről 

- mozgás - nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 

Feladatok 

- tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben 

- tánc egyedül két rendszerben váltakozva partnerrel egyszerre vagy ellentétesen 

- két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel 

- három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoztatás 

- a   váltást   kiválthatja   külső   hatás:   zenei   váltás,   egyezményes   jel,   vagy   a   partner 

karakterváltása 

Tér (a test és a környezet) 

Szubjektív tér (mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

- haladás - előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányában), rézsút, 

kombinációkban 

- elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül (pl. tourok), tengely a testen kívül 

(pl. chainé) Vízszintes tengely (forgások). Függőleges tengely (gurulások). 

 

Objektív tér (a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncosok- viszonyítva) 

- statikus kompozíciók :dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtérháttér 

Mozgás a térben: 

- geometrikus  terek   -  egyenes,  négyzet,  téglalap,  rombusz,  ív,  hullámvonal,  körív, 

nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben 

- szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 

- csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja 

Feladatok 

- csoportalakítás   a   fenti   formavilág  valamelyike   alapján,   a   fenti   formák   térbeírása 

egyedül, csoportban 

- a  szubjektív  és  objektív  tér  fogalomrendszere  alapján:  térátlón  való  előre,  oldalazva, 

hátra, háttal előre haladás, stb 

- csoport  mozog  a  térben:  pl.  változatlan  a  csoport  belső  rendje;  változatlan  a  csoport 

külső  alakja  (Pl.:  Arccal  mindvégig  a  nézők  felé  forduló  tagokból  álló,  kört  formáló 

csoport nagy köríven mozog a színpadon.) 

- gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának irányítása 

- terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése: (ajtó, zongora...), a 

táncos pozíciója, (irány, magasság szint...), a haladás mikéntje, (futás, ugrás, gurulás...). A 

nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását. 

2. Idő 

- mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 

- kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 

- relatív  viszonyok:  gyors-lassú,  folyamatos-szaggatott,  egyenletes-változó  sebességű, 
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gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások 

- egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 

- az alaplüktetés (Tempó.) 

- a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 9/4...) 

- a periódus (Ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma.) 

- ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés. 

- testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 

Feladatok 

- mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint 

- stoppos játék 

- ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal 

- harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok 

- a pár egyik tagja áll a másik mozog é:. fordítva az egyik csoport áll a másik mozog és fordítva 

- a  pár  egyik  tagja  lassan,  a  másik  gyorsan  mozog.  Ugyanez  csoporttal.  Ugyanez  más 

ritmikai ellentétpárokkal. 

- Cél a két fokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat megkülönböztetése. 

 

Továbbképző 9-10.  

 

Tananyag 
 

1. Dinamika 

A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van: 

vezetett 

- mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás irányát 

lendített 

- az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak 

tartott 

- az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredményez) 

passzív 

- külső  erő  (gravitáció,  partner,  másik  testrész,  gép)  mozgatja  a  testet  illetve  testrészt, 

vagy nem jön létre mozgás 

Feladatok 

- hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok 

- egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása 

- hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapódó lábak karok, fáradt-

friss mozgások) megfigyelése és utánzása. A megtapasztalt dinamika átvitele más semleges 

mozgásanyagra. 

- partner mozgása közben dinamikájának utánzása 

- dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, később az egyik 

összetevő megváltoztatása. Pl.: Vezetett mozgáshoz könnyű a folyamatosságot társítani, 

nehezebb pl. a szaggatottságot. 

Feladatok 

- autogén tréningből kiinduló relaxáció 

- passzív mozgások átélése 

- önmegfigyelés tánc helyzetekben 

- spontán reakciók kivárása és megfigyelése 

- a légzés, figyelemmel kísérése tánchelyzetekben 

- az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, megfigyelése 
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- a társ érzékelésének megfigyelése 

- vakon vezetve mozgás 

- bizalmi játékok - vakos, egymást emeljük, támasztjuk 

 

2. Az improvizáció alapelemei: téma és variáció 

Téma (zenei értelemben) 

jellege: 

- gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

- táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott táncnyelv 

logikájából következő mozgás 

- születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében születő új téma 

alapegységei: 

- időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

- térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások, 

az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal: 

- szótag,  szó,  mondat,  bekezdés,  szöveg,  illetve  próza,  ritmikus  próza,  líra,  párbeszéd, 

kórus 

- súlyhelyzetek,  "suspension"  és  átmeneti  helyzetek  megkülönböztetése  (a  súlypont  és 

gravitáció illetve súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

Variációs módszerek 

- ismétlés - változatlan formában 

- elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent 

tükrözés. Jobb-bal megfordítás 

- ismétlés  -  térben,  időben,  dinamikában,  előadói  magatartásban,  a  környezettel  való 

összefüggésben (konstellációban) variálva 

- kánon.  megfordítás  -  rák.  augmentáció  (növesztés),  diminúció  (kicsinyítés)  tömörítés, 

rövidítés, szintelmo;.dítás, függőleges tengely elfordítása 

- összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy mozdulattal, majd 

egy újabbal.(a, ab, abc, abcd...). Ugyanez ketten, többen. 

- egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

Improvizációs készségfejlesztő gyakorlatok: 

- spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása 

- nagyon gyors feladatok - nincs idő a tudatos szelekcióra 

- motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból 

- spontán játékszabályok felismerése, megtartása 

 

Követelmény 
- az improvizáció tananyagának ismerete 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása 

- a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

- az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

A tanuló ismerje: 

- a tanult technika gyakorlatait, 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait. 

Legyen képes: 

- a   forma,   a   tér,   az   idő,   a   dinamika   együttes,   komplex   alkalmazására,   kreatív, 

kapcsolatteremtő improvizációra, 

- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 
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KOMPOZÍCIÓ 
 

Továbbképző 9-10.  

 

Tananyag 
1. A tánckompozíció közege 

- szereplők jellege, száma - karakter, fiú-lány arány, életkor, képzettség 

- helyszín - a talaj, háttér, előtér, fények, a nézők elhelyezkedése 

- akusztikus környezet - hanghatások, zene, a hangok megjelenésének helye 

- a táncosok megjelenés - ruha, cipő, haj, festés 

- időtartam 

- mozgásanyag 

- kompozíciós elvek, eljárások 

- szüzsé, koncepció - az inspirációs bázis, a kívánt hatás 

Feladatok pl. az alábbi szempontok szerint: 

- a zene 

- különleges formájú tér a 

- táncosok száma 

- a koreográfus nem táncolhat saját kompozíciójában - a 

nézők felül, körben, stb. helyezkednek el 

- a koreográfiának tartalmaznia kell bizonyos motívumokat - 

egyetlen fényforrást lehet használni 

2. A tánckompozíció alapelemei: téma és variáció 

Téma jellege: 

- gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

- táncmozgás  -  valamely  táncnyelv  eleme,  vagy  ilyenből  származó,  vagy  az  adott 

táncnyelv logikájából következő mozgás 

- születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében születő új téma 

alapegységei: 

- időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

- térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások, 

az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal: 

- szótag,  szó,  mondat,  bekezdés,  szöveg,  illetve  próza,  ritmikus  próza,  líra,  párbeszéd, 

kórus 

- súlyhelyzetek,  "suspension"  és  átmeneti  helyzetek  megkülönböztetése  (a  súlypont  és 

gravitáció, illetve súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

variációs módszerek: 

- ismétlés - változatlan formában. 

- elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent 

tükrözés. Jobb-bal megfordítás. 

- ismétlés  -  térben,  időben,  dinamikában,  előadói  magatartásban,  a  környezettel  való 

összefüggésben (konstellációban) variálva. 

- kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés). tömörítés, 

rövidítés. szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása. 

- összerakás: az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy mozdulattal, majd 

egy újabbal (a, ab, abc, abcd...). 

- egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

 

 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 133 

Feladatok 

- összerakós játék egyedül, többen 

- az improvizációt megfigyeli a " koreográfus " 2-4 onnan kiemelt elemből kompozíciót készít, a 

variációs eljárások egyikének felhasználásával. Idegen témát, más eljárást nem alkalmazhat 

- a  "  koreográfus  "  gesztikulálás,  "előtáncolás"  nélkül,  csak  szavakkal  irányítja  egy táncos,   

később   a   csoport   mozgását   (Szókincs,   terminológia,   pontos   belső   kép, lényeglátásra 

nevelő gyakorlat.) 

- "krokizás". 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készítése, 1. a kiindulópont, 2. az 

odavezető út és 3. a véghelyzet pontos megjelölésével) 

- mozgás  terv  rajzolása,  majd  végrehajtása:  a  tér  nevezetes  pontjainak  jelölése  (ajtó, 

zongora...),  a  táncos  pozíciója  (irány,  magasság  szint...),  a  haladás  mikéntje  (futás, 

ugrás, gurulás...). A nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását 

- rajz  közérthető  pálcika  emberekkel  (2-3,  később  4-8  mozgásfázis  rögzítésére),  a  rajz 

alapján mozognak a táncosok 
 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a tanult technika témaköreit, feladatait, 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és sajátosságait. 

Legyen képes: 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára, 

- önálló és csoport kompozíciók, koreográfiák készítésére. 

 

TÁNCTÖRTÉNET 
 

Továbbképző 7. 

 

Tananyag 
A köznapi és művészi mozgás 

Tér, idő, erő kifejezés 

A közhasznú és művészi tánc 

A tánc és a társművészetek 

A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor) 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

 

Követelmény 
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit 

- ismerje a társasági élet alkalmait 
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Továbbképző 8. 

Tananyag 
A színpadi tánc története: 

- a romantikus balettek (olasz, dán, francia) 

- klasszikus balettek (oroszok) 

Megújulás a 20. században 

- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház) 

- modern tánc (amerikai, európai, magyar) 

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

 

Követelmény 
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit 

- ismerje a társasági élet alkalmait 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájának ismerete 

- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait 

 

4.4. A modern tánc tanszak vizsgakövetelményei 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz-technika 35-40 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 

melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Jazz-technika 

Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 

- fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 

- mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban, 

- törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból, 

- alulról indított testhullámok - body roll, 

- fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 

- release - contraction használata, törzsfordításban, 

- karnyújtások törzsdöntésben, contraction - release végzésével. 

Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok - Giordano tréning 

- homorítás - contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 

- ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással, 

- törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 

- törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 

Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 

3. A vizsga értékelése 

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- a bemutatott tananyag pontos ismerete, 

- a gyakorlatok technikai biztonsága, 

- a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 

- a kontrakció és a release tudatos használata. 
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

- Graham-technika, vagy 

- Limón-technika, vagy 

- Kontakt-technika, vagy 

- Modern jazz-technika 35-40 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

- a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 

melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

Graham-technika 

Talajon végzett gyakorlatok 

- bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző 

testhelyzetekben. Álló középgyakorlatok 

- brushes, weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié, contraction - release 

alkalmazásával. 

Diagonális - haladó gyakorlatok 

- walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip - ugrások haladva. 

A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 

Limón-technika 

Talajgyakorlatok fekvő helyzetben 

- a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző fázisainak 

összekötése folyamatos mozgással. 

Talajgyakorlatok ülő helyzetben 

- a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a gerinc 

szakaszainak mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció 

használata zuhanásokkal. 

Álló középgyakorlatok 
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- átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié - relevével, lendülések, 

suspension és oppozició kiemelése. 

Diagonális - haladó gyakorlatok: 

- folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra történő 

átugrások alkalmazásával. 

Modern jazz-technika 

Bázisgyakorlatok 

- paralel - en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, plié, 

batement tendu, kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté, 

fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll izoláció, 

frappé, adagio, grand battement jeté. 

Középgyakorlatok 

- rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand battement jeté. 

Kis allegrok 

- sauté paralel - en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 

Diagonálban haladó gyakorlatok 

- földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 

Rövid kombináció a tanult anyagból. 

Kontakt-technika 

Alaptechnika 

- egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

- gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a földre, 

- ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 

Test tudatossági gyakorlatok 

- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 

Térben haladó gyakorlatok 

- ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tanult tananyag pontos bemutatása, 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága. 

Graham-technikában: 

- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása. 

Limón-technikában: 

- harmonikus, koordinált bemutatás, 

- a stílusnak megfelelő előadásmód, 

- a technika dinamikai változásainak bemutatása. 

Jazz-technikában: 

- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód, 

- a zene és a tánc összhangjának megteremtése. 

Kontakt-technikában: 

- gördülékeny, puha izomtónus, 

- helyes földhasználat, a partnerrel való felelős együttműködés. 
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5. SZÍNJÁTÉK TANSZAK  

 

5. 1. A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
A színművészet területén 

Készítse fel a tanulót 

- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- színházi improvizációra, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- különféle szerepek megformálására, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 

a színházi műfajokat, 

- a szöveg- és előadáselemzés szempontjait, 

- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

- a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

- napjaink színházi struktúráját. 

 

5.2. Óraterv 
 

A tanszak tantárgyai 
Főtárgy: 

Drámajáték 

Színjáték 

 

Kötelező tantárgyak: 

Beszédgyakorlatok 

Mozgásgyakorlatok 

 

Kötelezően választható tantárgyak: 

- vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható), 

- bábjáték (a 4. évfolyammal bezárólag választható), 

- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható), 

- kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható), 

- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható), 

- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható). 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely tantárgya 
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Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy: 

Drámajáték 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főtárgy: 

Színjáték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

Beszédgyakor-

latok 

   

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

  

Mozgásgyakor-

latok 

   

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

5. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény 

 

DRÁMAJÁTÉK 
 

Előképző 1.-2. 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- Egyszerű bábok készítése, módja, használata - Képes legyen tempótartásra, futásokra 

irányváltoztatással 

Népi játékok 

- népi kiszámolók 

- versenyjátékok 

- egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó 

körjátékok, népi játékok 

- énekes, táncos játékok 

- Ismerjen 10 versenyjátékot 

- Képes legyen 10 népi kiszámoló  

elmondására és fogócskák eljátszására 

- Ismerjen egyszerű mozgáselemeket is - 

tartalmazó körjátékot és népi játékot  

Hangképzés, ritmika 

- egyenletes lüktetés érzékeltetése 

- szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

Tempótartás 

- ritmushangszerekkel történő irányítás 

- Ritmus fogalmának és ritmusok ismerete 

- Alapvető emberi, állati, növényi, különböző 

tárgyakhoz és jelenségekhez köthető 

mozgássémák 

- Ritmus fogalmának és ritmusok ismerete 

Érzékszervek funkciójának ismerete 

Drámajáték alapok 

- Tudja a tapasztalatait szóban közölni - Alapvető emberi, állati, növényi, különböző 
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- Legyen képes az érzékszervek által keltett 

érzetek szóbeli megfogalmazására 

- Tudjon tájékozódni hangok segítségével, 

tapintással, szaglással 

- Tudjon mozgást és helyzetet utánozni 

- Versek és mesék szövegét kísérje mimetikus 

mozgással 

tárgyakhoz és jelenségekhez köthető 

mozgássémák 

- Csoportos szerepjátékokban való 

improvizáció és részvétel, annak élménye 

-A cselekvés és a mesélés kritériumai 

(időrend, kezdet, vég, szereplők) 

-A főhős és a szereplők közti különbség 
Fogalomkörök 

Képes legyen különböző színek, formák, 

illatok ízek felismerésére, csoportosítására, 

megkülönböztetésére 

- Kezdet és vég fogalma 

 

Alapfok 1. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

Egyszerű mozgáselemek összekapcsolása 

- lazító és feszítő gyakorlatok 

Felidézett érzelmek verbális és mozgásos 

kifejezése 

- vegyen részt kapcsolatteremtő és 

bizalomjátékokban 

Népi játékok 

- versenyjátékok - tudjon 10 csapatjátékot, versenyjátékot, 

ügyességi játékot 

- tudjon 10 gyermekversenyt, mondókát 

ritmus – és mozgásváltással végezni 

Hangképzés, ritmika 

Az érzelemkifejező mozgásos improvizációs 

képesség fejlődése 

- tudjon ritmikus, mozgással és szöveggel 

összekapcsolt számolós gyakorlatokat 

Drámajáték alapok 

- Az érzelmek kifejezésének verbális és non-

verbális jellemzői 

- megfigyelőképesség, dramatikus 

érzékenység, manuális ügyesség fejlődése 

- társaikkal való együttműködés 

- kreatív képességek kibontakoztatása 

- képzettársítással felidézett emlékek érzelmi 

jellegű megközelítése 

- Tanult mozgáselemek, csoportos 

mozgásformák kreatív összekapcsolása 

- részvétel egy verses mese dramatikus 

feldolgozásában 

Fogalomkörök 

- Tér és annak használata, helyszín fogalma 

 

- a helyszín fogalmának alkalmazása, 

jelentőségének felismerése 
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Alapfok 2. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- megfigyelés, önmegfigyelés 

- verbális megnyilvánulás tisztasága 

- Dramatizáló képesség 

- tudja a figyelem-összpontosítását tudatosan 

irányítani 

- Tudjon megfigyelni, utánozni 

 - tudjon kapcsolatot teremteni 

szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, 

hanggal. 

Hangképzés, ritmika 

- tiszta és érthető beszéd szabályai - ismerjen 5 szólánc-játékot 

- Ismerjen 5 érzékszervekkel kapcsolatos 

játékot 

Drámajáték alapok 

- önálló verbális megnyilvánulás 

- pontos és kifejező szerepjáték 

- tudjon kiscsoportos és páros szituációkat és 

mozgásosan és szövegesen megjeleníteni  

Fogalomkörök 

- figyelem és összpontosítás alapszabályai 

 

 

Dramatizálás 

- a kifejező szerepjáték szabályai 

- a szereplők jellemzését segítő technikák 

(testtartás, beszédstílus, stb.) 

- tudjon verset, mesét, verses mesét elemezni 

- legyen képes a szerkezetét érzékeltetni 

- legyen képes a tanultak vizuális ábrázolására 

 

Alapfok 3. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag Követelmény 

Technika 

- a szavak nélküli közlések jelentősége 

- a non-verbális kommunikáció csatornáinak 

működtetése 

- különböző anyagok felhasználási lehetősége 

- aktívan vegyen részt arc, tekintet, gesztusok 

kifejező képességét fejlesztő játékokban, 

gyakorlatokban 

- tudja érzelmi állapotokat testtartással, 

gesztusokkal kifejezni 

- tudjon üzenetet küldeni tekintettel, 

gesztusokkal 

- térplasztikákat tudjon létrehozni színekkel, 

formákkal ecsetekkel 

Drámajáték alapok 

- esztétikai, drámai érzékenység 

- differenciált kifejezőképesség 

- a szavak nélküli közlések jelentősége a 

különböző élethelyzetekben 

- tudjon tárgyakat  képzeletbeli tárgyakat 

megszólaltatni 

Legyen képes élőlények megszemélyesítésére, 

képes legyen megszólaltatni őket 

- tudjon belső képeket megjeleníteni 

mozgással, szóban  
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Fogalomkörök 

- empátia 

- a belső feszültség élménye és fogalma 

- fogalmi gondolkodás 

- ismerje a szerkezeteket 

- tudjon textíliákat megkülönböztetni, 

tapintással 

Dramatizálás 

- önkifejező szándékok megvalósításának 

lehetősége 

- a fantázia fejlesztése 

- részvétel a különböző élethelyzeteket 

feldolgozó improvizációkban 

- feszültségteremtő drámai jelenetek 

létrehozása 

- művészi jellegű üzenetek közlése 

- a feszültség élménye, szerepe a drámai 

történésekben 

  

- vegyen részt szituációs játékokban 

hangeffektusokkal, vázlat megadásával, 

valódi érzelem kimondásának megtiltásával 

- tudjon hétköznapi helyzeteket megjeleníteni 

- tudja látott vagy halott történetek jeleneteit 

kiscsoportban improvizatív módon felidézni 

 

Alapfok 4. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- empátiára épített elemző gondolkodás 

- fogalmazási képesség 

- helyzet-felismerési, együttműködő, 

megfigyelési képesség 

- problémamegoldó képesség 

- kritikus és önkritikus gondolkodás 

- beszéd és mozdulat használata 

- közlésformák differenciált alkalmazása 

- adott életkori problémákkal foglalkozó 

filmek megtekintése  

- manuális tevékenység folytatása 

- vegyen részt beszéd- és 

mozgásgyakorlatokon alapuló improvizációs 

játékokban 

- epikus műben nem szereplő hátér-

történéseket alakítson ki, tudja dramatikus 

formában megjeleníteni 

Drámajáték alapok 

- hétköznapi élethelyzetek megjelenítése 

- a színpadi tér kreatív használata 

- adott életkori problémák dramatikus 

feldolgozása 

- hozzon létre jeleneteket közmondás, 

konfliktus megadásával 

Fogalomkörök 

- a konfliktus és feszültség fogalma, 

különbözősége 

- elemző gondolkodás 

- morális érzékenység 

- hozzon létre jeleneteket közmondás, 

konfliktus megadásával 

Dramatizálás 

- drámai szöveg érzékletes, kreatív 

bemutatása 

- egy-egy drámai szöveg konfliktusának 

- szerepjátékok megadott témára 

- képes legyen monológot elmondani 

élethelyzetben 
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elemzése 

- a tér használata 

- vegyen részt hétköznapi szituációkat 

feldolgozó páros jelenetekben 

- tudjon balladák egyes történeteit dramatikus 

formában megjeleníteni 

 

Alapfok 5. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- felszínre hozott érzelmek által keletkezett 

gesztusok, mimikák, mozgássorok 

- a szimbólum fogalma 

- a kontraszt fogalma 

- szimbólumok keresése, kreatív használata 

- színházi előadások megtekintése 

- videofilmek, dokumentumfilmek 

megtekintése 

- figurateremtő hang- és artikulációs 

gyakorlatok 

- érzelemkifejező hangbéli és gesztusnyelvi 

eszközöket fejlesztő gyakorlatok 

- fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő 

gyakorlatok 

- csoportos együttműködést igénylő 

mozgásgyakorlatokban való részvétel 

Drámajáték alapok 

- érzelmi emlékezet felszínre hozása 

- a személyiség pozitív jellemvonásainak 

fejlesztése 

- akaraterő, asszociációs képesség 

- irodalmi művek „új címe” 

- képzőművészeti alkotások „előzménye” 

- irodalmi művek folytatása, befejezése 

- szimbolikus tárgyak használata 

- tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 

Fogalomkörök 

- személyes érzelmek, gondolatok, empátiás 

készségekből fakadó érzések, gondolatok 

közötti szoros kapcsolatok 

- kontraszt fogalma 

- versek indulati tartalmának kifejezése 

- etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek 

megadásával) 

- rögtönzések ellentétek megadásával 

Dramatizálás 

- hiteles, őszinte színpadi jelenlét 

- szimbólumok keresése, kreatív alkalmazása 

- egy-egy drámai szöveg mozgásban, szóban 

való megjelenítése 

- felszínre hozott érzelmek keltett gesztusok, 

mimikák, mozgássorok rögzítése, kreatív 

alkalmazása 

- zenés etűdök 

- versekre épülő improvizációk 

- mozgásokból épülő improvizációk 

- státuszjátékok 

- etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek 

megadásával) 

- drámarészletek mögöttes tartalmának 

kibontása 
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Alapfok 6. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- színpadi előadás létrejöttét megalapozó és 

elősegítő munkaformák 

- drámai művek olvasása 

- színházzal rokon művészeti tevékenységek 

megismerése 

-  színházi térformákból következő, a 

színésszel szembeni elvárások 

- különböző színházi konvenciók színjátékos 

alkalmazása 

Drámajáték alapok 

- kreativitás, eredeti gondolkodás képessége 

- drámai érzékenység 

- színházi fogékonyság 

- kritikai, önkritikai képesség 

- önállóság, magabiztosság 

- rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos 

stílusok megadásával 

Fogalomkörök 

- színházi formanyelv alapelemeinek tudatos 

alkalmazása 

- színházi térformák (dobozszínpad, 

körszínpad, kamaraszínpad) 

Dramatizálás 

- nyilvánosság előtti fellépés 

- a munkaformák tudatos alkalmazása egy 

kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

- színpadi improvizációban rejlő lehetőségek 

- különböző színházi konvenciók alkalmazása 

a szerepépítés folyamatában 

- rögtönzések drámarészletek alapján, a 

mögöttes tartalmak és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával 
 

 

 

Színjáték 
 

Továbbképző 7. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- élethelyzetek megjelenítése 

- terek használata 

- részvétel önismereti játékokban 

 - spontán improvizációk egyéni munkában 

Fogalomkörök 

- etűdök 

- vágyképek, félelmek 

- konfliktusok 

- a tér zónái 

- a pódium 

- a fény 

- a színpadi fények típusai 

- etűdök kötött szabályok mentén 

- térhasználat mint emberi és kulturális 

jellemző 

- a fény térkiemelő, térhatároló szerepe 
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Dramatizálás 

- etűdsorozatok 

- a kontrasztszerepe, alkalmazása 

- a z idő kezelése 

- a köznapi párbeszédtől a drámai dialógusig 

- a színjáték eredete 

- etűdök szöveg nélkül 

- etűdök tárgyak használatával 

- etűdsorozatok összeállítása önálló munkával 

- ellenpont-technika 

- életjáték 

- etűdökből szerkesztett műsor 

- lírai, epikus, vagy drámai alapanyagból 

építkező oratórium 

- a tanulók hétköznapi élethelyzeteihez 

hasonló vagy azzal analóg történeteket 

feldolgozó drámák részletei 

 

 

Továbbképző 8. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- egyéni típusfigura-tanulmányok 

- a típusfigurák jellemző maszkjai, jelmezei, 

kellékei 

- hétköznapi típusfigurák különböző 

szituációkban 

- tanulmányok a commedia dell’ arte 

típusfiguráira 

Fogalomkörök 

- a lélektan szerinti típusok 

- hétköznapi típusok 

- típusok 

- korok, kultúrák 

- a rítusban megjelenő archetípusok és azok 

mai megfelelői 

- a népi színjátszás típusfigurái 

- misztériumjátékok, moralitások  

- a klasszika színháza 

- operai és operettfigurák 

- a színház, mint szórakozás, nevelés, 

népünnepély 

- saját magunk típusba sorolása 

- hétköznapi típusok megjelenítése 

- tanulmányok különböző korok drámai 

alkotásainak típusfiguráira 

Dramatizálás 

- a színpadi típusfigurák és a hétköznapok 

valósága közti kapcsolat 

- a helyzetkomikum 

- jelzésszerű megoldások alkalmazása 

- vásári komédiák, népi komédiák 

- misztériumjátékok, moralitások 

megjelenítése 

- commedia dell’ arte jelenetek 

- helyzetkomikumra épülő vígjátékok 

részleteinek előadása 

- abszurd drámák jeleneteinek előadása 

- modern típusfigurákat felvonultató televíziós 

és mozifilmek egyes helyzetei 
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Továbbképző 9. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- típusfigurák egyénítése 

- típusfigurák atipikus helyzetben 

- típusfigurák egyénítése improvizációban 

- egyéni munkára épülő etűdök: a figura 

hátterének kidolgozása 

Fogalomkörök 

- a figurák érzelmi állapota 

- egyéni jellemrajz-tanulmányok 

- jelenetsor 

- a dobozszínpad tere 

- hangsúlyos pontok 

- láthatósági szabályok a dobozszínpadon 

- napjaink színpadtechnikája 

- szakmák, műhelyek a színházban 

- színész és rendező viszonya 

- iskolateremtő színházi műhelyek 

- az antik világ drámairodalmának 

jellemábrázolási technikái 

- jellemábrázolás a reneszánsz színházban 

- a klasszika színháza 

- a polgári jellemrajz 

- Csehov figurái 

- Brecht tandrámáinak figurái 

- abszurdszínház és jellemábrázolás 

- egyéni és páros mozgástanulmányok 

- egyazon figura különféle helyzetekbe 

helyezéssel 

- a figura jellemző jegyeinek megtartásával 

jelenetsor kidolgozása 

- korunk színházba járási szokásai 

- a színész és közönsége 

Dramatizálás 

- kommunikációs szabályok a 

dobozszínpadon 

- szcenikai megoldások, színházi illúziókeltési 

törekvések 

- az antik világ drámairodalmának 

jellemábrázolási technikáinak megjelenítése 

- a tananyagban szereplő valamely szerző/k 

műveinek egyes részletei 
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Továbbképző 10. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

 

Követelmény 

Technika 

- etűdök különböző stílusokban 

- a színész játéka 

- színész, mint a csoport/kép része 

- a verbális és a non-verbális 

kifejezőeszközök színpadi használata 

- etűdök megadott témákra, kiscsoportos 

munkaformában 

- etűdök megadott témákra 

- etűdök zenei motívumok alapján 

Fogalomkörök 

- a színész teste, mit látványelem 

- a pantomim mint műfaj és eszköz 

- a transz állapot 

- a próba 

- a hétköznap rítusaitól a színpadi rítusok felé 

- hagyományos és modern színházépületek 

- a különböző auditív színházi eszközök 

- zenész színházi műfajok 

- színház és show 

- az előadás, mint terápia, kísérlet, templom, 

provokáció, lázadás, rejtély 

- a színészi test kinetikai lehetőségeinek 

feltárása 

- a monotónia és a tematikus variációk 

színpadi alkalmazása 

Dramatizálás 

- színház szöveg nélkül 

- a látvány, mint főszereplő 

- a színészi test és hang, mint színpadi jel 

- zene a színpadon 

- a szöveg, mint asszociációkeltő alapanyag, 

vokális alkotás 

- kép, gesztus, a mozgás tervezése, 

szerkesztése, szervezése, rögzítése 

- rögtönzés 
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BESZÉDGYAKORLATOK 
 

Alapfok 1. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazító gyakorlatok 

A test feszítése és lazítása hanyatt fekve 

Feszítés és lazítás állás és járás közben 

2. Légző-gyakorlatok 

Légzéstípusok 

Kapacitást növelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal 

Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal 

3. Hanggyakorlatok 

Játékos hangerőgyakorlatok 

Fúvójátékok 

Légutak tanulmányozása 

A légutak használatának gyakorlása 

A saját és a társak légzésének tanulmányozása 

A légzés hibáinak, akadályainak tisztázása 

Egyszerű szólamok, versek 

4. Hangjátékok 

Egymás hangjának felismerése 

A hang tulajdonságai 

Egymás hangja 

A természetes alaphang 

Szavak és mondat-párok 

5. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

Áll emelése, ejtése 

Ajakkerekítés, széthúzás 

A zárhangok ejtése 

A nyelv mozgása 

Fütyülés 

Szájról olvasás 

A szóvég ejtése 

Szóépítés 

A hibás magánhangzók felismerése 

6. Ritmus- és tempógyakorlatok 

 versek, mondókák ütemezése 

7. Hangsúlygyakorlatok 

 A szóhangsúly gyakorlása 

az összetett szavak előtagjának hangsúlya 

 

Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítása az adottságainak legjobban megfelelő beszédállapot 

elérése érdekében 

- légzéstechnikai hibák felismerése 

- ismerjen legalább 10 koncentrációs játékot és gyakorlatot 

- tudjon légző- és hangjátékokat, gyakorlatokat hangokkal 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 148 

Alapfok 2. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Lazító gyakorlatok 

 feszítés, lazítás  

fejkörzések 

az arc ellazítása 

2. Légző-gyakorlatok 

légzéstípusok 

saját légzés 

kapacitásnövelő gyakorlatok 

Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal 

3. Hanggyakorlatok 

hangerő-próbálgatás 

hangok próbálgatása 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

az áll nyitása 

nyelv mozgatását ügyesítő gyakorlatok 

magánhangzó-gyakorlatok versekkel, mondókákkal 

zárhangok kettőzése 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

a versek ütemezése 

6. Hangsúlygyakorlatok 

számnevek, évszámok hangsúlya 

a kijelentés hanglejtése 

Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítása az adottságainak legjobban megfelelő beszédállapot 

elérése érdekében 

- légzéstechnikai hibák felismerése 

- ismerjen legalább 15 koncentrációs játékot és gyakorlatot 

- tudjon légző- és hangjátékokat, gyakorlatokat hangokkal 

- fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékok, gyakorlatok 

 

Alapfok 3. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazító gyakorlatok 

 feszítés, lazítás testrészenként 

2. Légző-gyakorlatok 

rekeszlégzés 

a be és kilélegzett levegő mennyiségének tudatos növelése 

kapacitásnövelő gyakorlatok 

Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal 

légzésszabályozó gyakorlatok 

3. Hanggyakorlatok 

középhang és fejhang 

mellhang 
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térhez igazodó hangerő és színpadi középhangerő 

emelt hangvétel 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

 nyelvtörő mondókák 

szájról olvasási gyakorlatok 

a hosszú magánhangzók ejtése 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

ütemezés változó tempóban 

6. Hangsúlygyakorlatok 

a kérdezés 

Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak legjobban megfelelő 

beszédállapot elérése érdekében 

- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

- ismerjék a beszéd dallamának változatait, kifejező hatását 

 

 

Alapfok 4. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazító gyakorlatok 

 feszítés, lazítás testrészenként 

2. Légző-gyakorlatok 

rekeszlégzés 

koncentrációs légző-gyakorlatok 

kapacitásnövelés 

a lopott levegővétel  

3. Hanggyakorlatok 

ciklikus szótaggyakorlatok, mellkasi rezonancia 

hangrágó gyakorlatok 

hangcsúszda 

hanghizlaló- és fogyasztó gyakorlatok 

hangkialakítás 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

nyelvtörők, versek 

az á,-a, é-e hangok 

az sz és s hangok hibáinak fölismerése 

szinkronizálási gyakorlatok 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

időmértékes versek ritmizálása 

6. Hangsúlygyakorlatok 

a tagadás hangsúlyai 

Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak legjobban megfelelő 

beszédállapot elérése érdekében 

- légzéstechnikai hibák felismerése 

- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

- általában érvényes hangsúlyszabályok ismerete 
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Alapfok 5. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Légző-gyakorlatok 

 rekeszlégzés mozgás közben 

koncentrációs gyakorlatok 

kapacitásnövelés 

nyelvtörő mondókák légzésszabályozással 

a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése 

2. Hanggyakorlatok 

hangcsúszda mellhangon, szavakkal 

hanghizlalás- fogyasztás 

erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása 

3. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

ty, gy, ny hangok 

sz, z, c; s, zs, cs hangok 

sziszegő és susogó hangok 

szinkronizálás valamennyi hang figyelembe vételével 

4. Ritmus- és tempógyakorlatok 

időmértékes versek 

időmértékes szövegek 

 
5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok 

összetett mondatok 

 

Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak legjobban megfelelő 

beszédállapot elérése érdekében 

- légző-, hang-, és artikulációs játékok, gyakorlatok ismerete, mechanikusan sorolható szavakkal és 

irodalmi szövegekkel 

- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete 

 

Alapfok 6. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Légző-gyakorlatok 

koncentrációs légző-gyakorlatok mozgás közben 

kapacitásnövelés 

a hallható légzés jelentéseinek tanulmányozása 

a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése 

2. Hanggyakorlatok 

 szöveges hangerő-gyakorlatok 

 szöveges hangmagasság-gyakorlatok 

az életkorok hangadási karakterének tanulmányozása 

3. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

 pontos, laza, pergő artikuláció 
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egymás artikulációjának megfigyelése 

4. Ritmus- és tempógyakorlatok 

 időmértékes versek gyakorlása, kötött ritmuskíséret 

 ritmusgyakorlatok tempóváltással 

5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok 

 alárendelő mondatok: hangsúly-variációk 

 

Követelmény 

- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és saját beszédükben 

- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat 

- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozása 

- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó) 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Légző-gyakorlatok 

kapacitásnövelés 

légzésszabályozás növekvő szólamokkal 

koncentrációs légző-gyakorlatok a figyelem megosztásával 

2. Hanggyakorlatok 

hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 

hangerőt szabályozó gyakorlatok 

hangadásban megmutatkozó fizikai állapotok tanulmányozása, megszólaltatása 

3. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

pontos, pergő artikuláció, kitartó szövegmondás 

artikulációs gyakorlatok 

4. Ritmus- és tempógyakorlatok 

időmértékes versek gyakorlása 

verssorok felismerése a ritmusképe alapján 

nevek felismerése a ritmusképe alapján 

gyakorlatok a tempó fokozásával, csillapításával 

 

 

Követelmény 

- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és saját beszédükben 

- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat 

- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete 

- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó) 

- ismerjék és használják a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit 
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Továbbképző 8. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Légző-gyakorlatok 

kapacitásnövelés 

légző-gyakorlatok fizikai igénybevétel közben 

 légző-gyakorlatok halk és hangos beszéd váltogatásával 

2. Hanggyakorlatok 

szöveges hangerőgyakorlatok 

szöveges hangmagasság-gyakorlatok 

lágy hangvétel 

kemény hangvétel 

hangerő és hangmagasság váltásai 

érzelmek, indulatok hangformáló szerepe 

3. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

suttogott és halk beszéd artikulációja 

gyakori artikulációs hibák fölismerése 

beszédtempótól, hangerőtől, hangszíntől független, pontos, kifejező artikuláció 

4. Ritmus- és tempógyakorlatok 

ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással 

hangsúlyos verselésű és időmértékes versek  

egyszerű prózai szövegek ritmizálása 

5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok 

 érzelmek hangsúlyai 

a szórend és a hangsúly kapcsolata 

Követelmény 

- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és saját beszédükben 

- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat 

- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete 

- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó) 

- ismerjék és használják a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit 

- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozása 

- dramatikus és színpadi munkájukban alkalmazzák e tantárgy keretében tanultakat 

 

MOZGÁSGYAKORLATOK 
Alapfok 1. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

1. Bemelegítő játékok 

 összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó játékok 

 gimnasztikai gyakorlatok 

2. Talajra-szoktató játékok 

talajfogás, földön való forgás, gurulás, csúszó-mászó mozgások előkészítése 

3. Indítás-megállítás gyakorlatok 

 indítás, megállítás különböző tempóban, helyzetben, magasságban 

 versenyjátékok 

 szituációs játékok 

4. Állatok mozgását utánzó szituációs játékok 
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 különböző állatok mozgását utánzó játékok  

Követelmény 

- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére 

- ismerje az alapvető technikai elemeket 

 

Alapfok 2. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. A bemelegítés alapgyakorlatai  

lazító és feszítő gyakorlatok 

gimnasztika 

játékos helyzetek 

nehezített járásmód 

fordított testhelyzet 

2. Térformáló, térérzékelő játékok 

különböző térformák 

kikerüléses gyakorlatok 

körjátékok, lánc-játékok 

3. Futásos gyakorlatok 

futások különböző tempóban, karakterben, funkcióban 

testrész-vezetéses futások 

páros fogó 

vezetőt követő futások 

4. Csukott szemes játékok 

bizalom és térérzékelő gyakorlatok 

arc és kéz felismerő játékok 

bizalomjátékok körben, szabálytalan térben 

 

Követelmény 

- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére 

- ismerje az alapvető technikai elemeket 

- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során 

 

Alapfok 3. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok 

nehezített fogó és üldözéses játékok 

2. Gimnasztikus gyakorlatok 

lazító tréning fokozatos terheléssel 

erősítő, kondicionáló gyakorlatok cirkuid edzésprogrammal 

gimnasztikai gyakorlatok 

3. Speciális futásos és kerüléses gyakorlatok 

ritmus és irányváltásos futások 

testrész-vezetéses futások 

4. Egyensúly játékok 

toló és húzó mozdulatok 
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egyensúly fejlesztő játékok 

 

Követelmény 

- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére 

- ismerje az alapvető technikai elemeket 

- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során 

 

Alapfok 4. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Bizalomgyakorlatok 

elfogadást célzó, dőlése, billenéses gyakorlatok 

2. Esés- és talajgyakorlatok 

spirál és hanyatt esés  

forgás, gurulás, támaszhelyzetek 

3. Egyensúly- és vezetésgyakorlatok 

egyensúly gyakorlatok 

támasz- és forgásos helyzetek 

  vezetése gyakorlatok kéz, fej, fogásváltásos irányítással 

4. Gimnasztikus gyakorlatok 

fokozatosan bővített gyakorlatsor 

többféle indítású előkészítés 

 

Követelmény 

- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére 

- ismerje az alapvető technikai elemeket 

- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során 

 

 

Alapfok 5. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Ugrás- és futásgyakorlatok 

talajról való elemelkedés 

talajfogás eszközök segítségével, páros gyakorlatban 

dinamikus futásgyakorlatok 

 egy lábról, páros lábról történő rugaszkodás 

 speciális futás-ugrás gyakorlatok 

2. Eséstechnika 

 esés fordulatból, ugrásból 

 talajfogás csúszással tompításos érkezéssel 

3. Előkészítő akrobatikus gyakorlatok 

gurulás előre-hátra 

támasz- és billenésgyakorlatok 

 kéz- és fejállás 

kézenátfordulás oldalra 
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Követelmény 

- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére 

- ismerje az alapvető technikai elemeket 

- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során 

 

 

Alapfok 6. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Emeléses és támaszgyakorlatok 

előkészítő gyakorlatok 

mérlegállás, vállállás 

2. Lassított mozgás 

 mozdulat lassítása 

 lassított mozgás különböző helyzetekben 

gurulás, gördülés 

fordított testhelyzet 

3. A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

 mozdulatok megállítása különböző ritmusban, dinamikával 

  pontos megállás 

 

Követelmény 

- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére 

- ismerje az alapvető technikai elemeket 

- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során 

 

Továbbképző 7. 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag  

1. Komplex mozgástréning 

 mozgástréning felépítése, levezetése tanár közreműködésével 

2. Tréningfajták 

  színházi szituációnak megfelelő tréning összeállítása 

  dinamikus és meditatív típusú tréninggyakorlatok 

3. Versenyjátékok és egyéb játékfajták 

  játékok feldolgozása színházi jelenlét és intenzitás elvárásainak figyelembevételével 

4. Lépés- és járásgyakorlatok 

  karakterformák keresése 

  lépésanyag és járásgyakorlatok levezetése 

 gerinc hullámmozgása 

  a láb karakteres vezetése 

  a kar plasztikus lehetőségei 

Követelmény 

- legyen képes az általános bemelegítés megtervezésére, levezetésére 

- ismerje a bemelegítés menetének élettani hatását, a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét 

- legyen képes egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására 
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Továbbképző 8. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Mozgástechnikai elmélet 

 a tantárgy fiziológiai meghatározói 

  a gyakorlatok sorrendjének anatómiai, pszichikai okai 

2. Gyakorlatvezetés 

  különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése színpadi elvárások és fiziológiai 

ismeretek figyelembevételével 

3. Tréningvezetés 

 adott tréning megtervezése 

 önálló levezetése 

bemelegítő mozgássor önálló megtervezése, elvégzése 

 

Követelmény 

- legyen képes az általános bemelegítés megtervezésére, levezetésére 

- ismerje a bemelegítés menetének élettani hatását, a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét 

- legyen képes egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására 

- ismerje a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat 

- ismerje a mozgástechnikai tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérése érdekében 

 

 

KÖTELEZŐEN VÁLSZTHATÓ TANTÁRGYAK 
 

VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS 
 

Alapfok 1.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

játékélményhez való jutás 

nyelvi játékok, hangzó játékok, más készségfejlesztő játékok a szövegmondáshoz 

memoriterek 

versek hallgatása és olvasása 

versek tanulása és elemzése 

művészi beszéd: festés, színek érzékeltetése, képek megidézése 

gyermekversek többek között Weöres Sándortól, Kányádi Sándortól, Zelk Zoltántól, Nemes 

Nagy Ágnestől, Kiss Annától, Kormos Istvántól és másoktól 

további versek Babitstól, Kosztolányitól, Juhász Gyulától Tóth Árpádtól 

Követelmény 

- legyen képes a jó légzéstechnika elsajátítására 

- ismerjenek lazító és koncentrációs gyakorlatokat 

- legyenek képesek megtalálni a versben a személyeset 

- tudják lekopogni a verseket, ritmushangszerrel kísérni 

- tanuljanak meg több verset 

- tanulják meg hanggal érzékeltetni a szín- és képváltozást 

- ismerkedjenek meg saját hangmodulációs lehetőségeikkel 

- tudják lefesteni, színekkel érzékeltetni a verseket 
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Alapfok 2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

különböző mesék megismerése 

 prózai meseszövegek, versek, hazugságmesék 

 mesék elemzése 

 különbségek felismerése a műmesék és a klasszikus mesék között 

 értékrendek felállítása 

 mesebörze, saját kedvenc mesék, értékek felismerése 

mesével kapcsolatos ismeretek rendszerezése 

 a mesélő hangnem  

 a mesélés, mint szerephelyzet 

 a mesélői eszközök: hang, testnyelv 

mesefeldolgozások filmen, képen 

történetek elmondása 

 történetbeli váltások, nyelvi fordulatok, poénok, történetek zárása 

 a beszéd non-verbális eszközei 

Követelmény 

- ismerjék meg a legfontosabb mesegyűjteményeket, magyar népmeséket, európai és más népek meséit 

- legalább három mese megtanulása, előadása 

- legyenek tisztában a különféle mesetípusokkal, előadási módjukkal 

- vegyenek részt kreatív játékokban 

- alkossanak mesét, ismerjék meg a láncmesét 

- egyes műfajok műveinek tanulmányozása, megtanulása, előadása 

- rövid történet improvizálása 

 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 irodalmi művek megismerése, elemzése, feldolgozása 

 a művészeti kommunikáció 

 az előadó, mint  közvetítő a szöveg és a befogadó között 

 az előadás, mint művészi alkotás 

 az irodalmi kommunikációs folyamat 

 az interpretálás 

 irodalmi művek elemzése, megtanulása, előadása 

 

Követelmény 

- tudjanak közösen feldolgozni műveket, melyeket legyen képes később előadni 

- minél több stílusú mű megismerése és megtanulása 

- ismerje meg a művészi beszéd kelléktárát, legyen képe ezeket egy mű interpretálásában használni 

- használja a hangsúly, hanglejtés, beszéddallam, tempó, ritmus, szünet, gesztus, tekintet, mimika 

eszközeit 
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Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 a művészi versmondás összetevői, feltételei 

 költemények tartalmi, hangulati, formai elemzése 

 a mű, mint az előadó saját közlése 

 lírai művek elemzése, megszólaltatása 

 dal, elégia, óda, hangsúlyos és időmértékes versek megismerése, elemezése 

 a szerző szándéka és a választott műfaj, forma, kifejezésmód közötti összefüggés 

 Petőfi és Arany művei 

 Szabó Lőrinc, Pilinszky, Illyés, Kormos István, Sinka Istán, Juhász Ferenc, Nagy László epikája 

 a magyar ballada a népköltészetben, Aranynál és másoknál 

 

Követelmény 

- legyen képes a megismert művek megértésére 

- a kiválasztott műveket tudja megvizsgálni, elemezni: ritmusát, a rímet, Hang, szó, mondat, 

gondolatalakzatok, stb. 

- ismerje meg az előadói eszköztárat 

- tudjanak minél több verset előadói szinten (legalább hármat) 

 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

  az epikai műfajban elrejtett üzenet 

  a nyelvtani- verstani kötöttségek 

  a humor 

  vidám népi balladák, Csokonai, Fáy, Petőfi Arany, Kosztolányi, Heltai, Karinthy versei 

  Burns, Heine, Morgernstern, versei 

  svéd gyermekversek 

  novellák tanulmányozása 

  az adekvát előadási mód 

  a kisműfaj nagy mestereinek műveiből jellemzők fellelése 

  Mikszáth, Móra, Móricz, Kosztolányi, Krúdy, Nagy Lajos, Csáth, Mándy, Örkény, Lázár Ervin  

  művei 

 lírai groteszk 

 

Követelmény 

- egy vidámabb hangvételű mű előadása 

- tudjon különbséget tenni a helyzet- és a jellemkomikum között, ezek megjelenítése 

- érzékelje a stílus- vagy irodalmi paródiák humorát 

- vegyen részt drámajátékokban 

- alakítsák ki az előadói hangot 

- ismerjenek meg öt novellát, egyet előadói szinten mutasson be 
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Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

  a rendezői szerep megismerése 

 a versrendezéssel kapcsolatos tudnivalók 

 az instrukcióadás 

 a magyar szavalóművészet kialakulása 

 főbb irányzatok, jelentősebb magyar képviselők 

 az előadó stílus jegyei 

 az előadóművész személyisége, mint alakító tényező 

 nagy előadóművészek lemezről, videóról 

 kritikaírás, előadói teljesítmény 

 esszé a szavalóművészetről 

 recenzióírás 

Követelmény 

- ismerje az instrukcióadás menetét, annak pedagógiáját 

- hallgassanak előadóművészeket 

- hallgassák meg költőinket, hogy mondják műveiket 

- próbálják ki magukat mintha-helyzetekben 

- meséljenek egymásnak, kisebb gyerekeknek 

- rögzítsék előadásukat szalagra, hallgassák meg, legyen képesek önkritikával értékelni azt 

 

 

Továbbképző 7.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 az élő beszéd, a felolvasás és a szónoki beszéd közti különbség 

 a hatásos beszéd 

 az elméleti és a gyakorlati felkészülés 

 a különböző korok szónokai 

 a nagy szónokok beszédei 

 magyar szónokok: Pázmány Péter, Zrínyi, Kölcsey, Kossuth, Deák, stb. 

 a pódiumi színjáték 

 a dramaturgiai és rendezői feltétel 

 irodalmi összeállítások 

 a forgatókönyv 

 mai oratórikus előadások 

 

Követelmény 

- elméletben és gyakorlatban építsen fel egy előadói beszédet 

- ismerje a beszéd készítésének lépcsőfokait, tudja azokat alkalmazni 

- legyen képes azt előadni, figyelembe venni a kiállást, mozgást, mimikát, gesztusvilágot 

- tudjon szerkesztéssel pódiumi színjátékot létrehozni, lírai, epikus, vagy drámai oratóriumot 

- tudjon társművészetek felhasználásával koncert jellegű irodalmi műsort szerkeszteni 
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Továbbképző 8.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 a szertartás 

 szakrális és profán szertartás 

 a szertartás dramaturgiája 

 a zene, a stilizált mozgás, a szöveg kapcsolódása 

 a szavalókórus szerepe 

 a csoportos megszólalás funkciója 

  az ezredvég kamasz életérzésének kifejezése a posztmodern költők műveiben 

 az ezredvég életérzésének kifejezése a posztmodern költők műveiben 

 az egyházi szertartások 

 

Követelmény 

- ismerjenek meg egy magyar betlehemes játékot 

- ismerjenek meg egy világi szertartást 

- készítsenek szertartásjátékot a beavatódás élményének megerősítésére 

- készítsen forgatókönyvet, rendezzék meg azt 

- tanulmányozzák az utóbbi évtizedek versantológiáit, a folyóiratokat, prózaverseket, versprózákat 

- tudjanak mai költők műveit előadni 

- hozzanak létre színjátékot posztmodern művek felhasználásával 

 

Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 a monológ 

 előadói művészet törvényszerűségei 

 egyes drámák monológjai 

Goethe Faustja, Madách Az ember tragédiája, Lessing drámái, Németh László, Székely János 

drámái, stb. 

 a felolvasó színház szabályai 

 a pódiumi dramaturgia és a rendezés szabályai 

 önálló műsor létrehozása 

 zene és mozgás 

 

Követelmény 

- állítsanak össze egy 20-25 perces önálló műsort 

- szervezzék meg, további feladat: megtanulása, rendezése, bemutatása 

- tudják alkalmazni a felolvasó színház szabályait 

- ők legyenek a rendezők, dramaturgok, szereplők és kritikusok 

- rögzítsék szóban és írásban a véleményüket 

- készítsenek szövegkönyvet, a rendező forgatókönyvet 

 - tudjanak együttmunkálkodni  

- a színjáték alapja a teljes magyar- és világirodalom 
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Továbbképző 10.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 a monológ 

 előadói művészet törvényszerűségei 

 egyes drámák monológjai 

Goethe Faustja, Madách Az ember tragédiája, Lessing drámái, Németh László, Székely János 

drámái, stb. 

 a felolvasó színház szabályai 

 a pódiumi dramaturgia és a rendezés szabályai 

 önálló műsor létrehozása 

 zene és mozgás 

 

Követelmény 

- állítsanak össze egy 20-25 perces önálló műsort 

- szervezzék meg, további feladat: megtanulása, rendezése, bemutatása 

- tudják alkalmazni a felolvasó színház szabályait 

- ők legyenek a rendezők, dramaturgok, szereplők és kritikusok 

- rögzítsék szóban és írásban a véleményüket 

- készítsenek szövegkönyvet, a rendező forgatókönyvet 

 - tudjanak együttmunkálkodni  

- a színjáték alapja a teljes magyar- és világirodalom 

 

 

BÁBJÁTÉK 
Alapfok 1.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

bábtáncoltató betlehemezés – titiri játék 

 játék botbábokkal 

 népmesei motívumok feldolgozása 

 asztali bábjáték, egyszerű díszletek használata 

 magyar népmesék előadása 

 zsinóros asztali bábtáncoltatás 

Követelmény 

- tudjon tanári instrukciók mentén dolgozni 

- tudjon jelenetsort gyakorlás útján eljátszani 

- ismerje az animáció útján történő kifejezés sajátosságait 

 

Alapfok 2.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

 maszkos, alakoskodó játékok 

 magyar népmesék előadása 

 dramatikus népi játékok: turkajárás, medve-, gólyaalakoskodás 

 primitív népek maszkos, kultikus szertartásai 

 botbáb 

 állatmesék 
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 megzenésített versek 

 műmese-feldolgozások 

 eredetmondák 

Követelmény 

- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani 

- legyen képes a partnerekkel alkotó együttműködésre 

- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni 

 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

 tárgyanimáció: játék a tárgyakkal 

 magyar népmesék 

 Grimm-mesék 

 tárgyjáték lábbelikkel 

 merev pálcás, kétzsinóros marionett 

 Mátyás-mesék 

 versek megjelenítése 

 Michael Ende: A kis rongy-paprikajancsi 

 bajvívó jelenetek 

  

Követelmény 

- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni 

- ismerje az alapvető bábszínházi konvenciókat 

- ismerje az alapvető szakkifejezéseket 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

 óriásbábok, óriásmaszkos-jelmezes figurák 

 Görög mitológiai történetek 

 Szent György és a sárkány 

 Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

 vegyes technikájú bábok 

 magyar népballadák 

 témák a világirodalomból 

 zenés koreográfiák 

 Csukás István: Ágacska 

 Erich Kästner: Május 35 

Követelmény 

-  tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani 

- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni 

- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni 

- önálló feladatmegoldás esetén tudja megindokolni témaválasztását, technikai megoldását indokolni 

- tudja a megvalósításig végigvezetni 

- ismerje a főbb báb- és színpadtechnikákat 
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TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING 
 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Indítás-megállítás 

változó ritmusú, különböző helyzetekben történő, a környezethez, partnerekhez 

alkalmazkodó koordinációs gyakorlatok 

2. Tükörgyakorlatok 

 mozdulatok irányának, tónusának, hangulatának átvételére, a belső karakter pontos 

visszaadásának megteremtésére irányuló feladatok 

3. Bizalomgyakorlatok 

különböző, a kiszolgáltatottság, tehetetlenség, a belső és külső bizonytalanság 

megtapasztalására szolgáló gyakorlatok a feltétel nélküli elfogadás és odaadás megtapasztalása 

4. Állatmozgások 

 mozgáskarakterek elsajátítása 

  a négy végtag egyenrangú, testközéppont által vezérelt használata 

5. Talaj, eséstechnika 

 talajérintés 

 megérkezés, elrugaszkodás 

  gördülés és csúszás 

  esésmódok biztonságos birtoklása 

6. Akrobatikai előkészítés 

 gurulások, billenések, támaszhelyzetek, lendületelemek 

7. Néptánc 

 népi gyermekjátékok 

 lánc- és körformák 

 

Követelmény 

 

- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei 

- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel 

- használja a non-verbális kommunikáció eszközeit 

 

Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

1. Analitika 

  a test részeinek elkülönített mozgása, függetlenítés 

  lazítás, feszítés 

2. Tér- és helyzetérzékelő gyakorlatok 

  térirányok 

  a színpadi tér felosztása 

  a térben való mozgás 

  a tér érzete, érzékelése 

3. Egyensúlygyakorlatok 

 egyensúlyérzék fejlesztése 
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 súlyáthelyezéses mozgások 

 páros és csoport gyakorlatok 

 támaszhelyzetek 

 súly és erőegyensúly 

4. Kórusmozgások 

  mozdulatok csoportban 

 szinkronmozgás 

 egységes mozgáskép 

5. Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok 

  figyelem összpontosítása 

 figyelem a partnerre 

 koncentráció időtartamának növelése 

6. Néptánc 

  ugrós táncok 

7. Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 

  mozgáshelyzetek tervezése, rögzítése 

  tempó, dinamika 

  motívumsor 

 

Követelmény 

 

- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei 

- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel 

- használja a non-verbális kommunikáció eszközeit 

 

Továbbképző 7.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Tánc-izoláció 

  függetlenítés 

 eltolások, a csípő speciális mozgásai 

 hullámmozgások 

 testközéppont 

2. Ritmika 

  alapfokú ritmusgyakorlatok 

  lépésanyaggal és tapssal 

  többszólamúság 

  adott mozgásanyag ritmizálása 

  motívumépítés 

3. Akrobatika 

  gyakorlatok talajon 

  szeren 

 partnerrel 

4. Bizalomgyakorlatok 

  nagyobb koncentrációt és attraktivitást követelő feladatok 

5. Relaxáció 

  helyes légzéstechnika 

  lazítás, belső koncentráció 

  irányított szituációs képek által érzetek felkeltése 

6. Karaktermozgások 
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  mozdulatok egymás utáni illesztése 

  gesztusok belső ritmizálása 

  sajátos stílus kialakítása 

7. Történelmi táncok 

  reneszánsz táncok 

8.  Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 

  az alapanyag improvizatív feldolgozása, rögzítése 

  előadás szerkesztése 

Követelmény 

- tükröződjön testén a színészi állapot, illetve a mozgás és a belső állapot kölcsönhatásának intenzitása 

- képes legyen az adott szituációnak vagy drámarészletnek a mozgás oldaláról történő vizsgálatára 

- a látott tánc- és mozgásszínházi előadások utáni beszélgetésekben tudjon elemző értékelést 

kialakítani 

 

Továbbképző 8.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Színházi akrobatika 

esés és zuhanás 

 pofonok, ütések, verekedés 

 tárgyhasználat 

 akciótervezés 

2. Kontakt tánc előkészítése 

  talaj- és egyensúlygyakorlatok 

3. Modern tánc 

  alaptréning és kombináció 

  modern-tánc technikai alapok 

4. Zenés improvizáció 

  rögzített mozgásanyag alkalmazása 

  eltérő zenei alap 

5. Koncentrációt és intenzitást fejlesztő gyakorlatok 

  speciális gyakorlatok 

  erőnléti és ügyességi játékok, gyakorlatok 

6. Színpadi táncok 

  keringő, tangó 

7. Pantomim 

  testtechnika 

  erőgyakorlatok 

  izoláció és feszítés-technika 

8. Egyéni és csoportos mozgástervezési gyakorlat 

  tervezési feladatok: alaptechnika, szituáció, zene alapján 

9. Tánctörténet 

  rövid áttekintés 

Követelmény 

- tudjon improvizálni 

- alakítson véleményt az általuk látott előadások megbeszélésein 

- tudjon csoportos alkotó tevékenységben közreműködni 
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Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

1.. Kontakt tánc előkészítése 

  alapgyakorlatok talajon párban és tárgyhasználattal 

  kontakt technikák 

  kontakt improvizáció 

2. Emelések 

  statikus és lendületből történő emelések 

3. Lassú színház 

  sűrítés és kiemelés, áradó és úsztatott folyamatok 

  lebegtetés technikája 

  áttűnés belső technikája 

  jelenlét sajátos irányítása 

  mozdulatok billenés nélkül 

  súlyáthelyezéses vezetés 

4. Maszkos gyakorlatok 

  a maszk lehetőségeinek megtapasztalása 

  a test idomulása 

  a maszk formáló, irányító ereje 

5. Kontakt improvizáció és tervezés 

  gyakorlatok rövid, sűrű, pontosan megfogalmazott mozdulatokra 

6. Jelenlét gyakorlatok 

  testtekintet 

  a mozgó test intenzitásának, figyelemvezető képességének kifejlesztése 

 

Követelmény 

- tapasztaljon meg többféle mozgásszínházi stílust, alkosson vélemény ezekről 

- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei 

- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel 

- a mozgás elemeit tudja lebontani, elemezni 

 

 

Továbbképző 10.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

1. Motivikus tánc 

  tömör fogalmazású koreográfia 

  gesztus értékű mozdulatok, pontos kivitelezés 

2. Mozgásszínházi előadás 

  előkészített anyag adaptációja 

  

Követelmény 

- legyen képes improvizatív előadásra 

- tapasztaljon meg többféle mozgásszínházi stílust, alkosson vélemény ezekről 

- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei 
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- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel 

- a mozgás elemeit tudja lebontani, elemezni 

 

KREATÍV ZENEI GYAKORLATOK 
 

Alapfok 1.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok 

2. Egyszólamú éneklés 

  gyermekjátékdalok 

  régi hiedelmek emlékét fenntartó dalok: naphívogatók, esőhívogatók 

  régi események emlékét fenntartó dalok 

 szokásdallamok: lucázás, betlehemezés, regölés, farsang, húsvéti énekek 

 balladák 

3. Többszólamú éneklés 

  népdalkánonok 

4. Énekes improvizáció 

  dallamhoz mozgásformák keresése 

 dallamok mozdulatokkal való előadása 

 versek megszólaltatása rögtönzött dallamokkal, énekelt beszéddel 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

 mozgásos-hangszeres sorrend memorizálása 

 taps, dobbantás, térd, csettintés 

6. Hangzásjátékok 

  a környezet hangjai: megfigyelés, lejegyzés, megszólaltatás 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  gyakorlatok térben és időben 

  különböző járások zenére 

Követelmény 

- felszabadult zenei légkör átélése 

- az érzés szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése 

- tiszta, karakteres éneklés 

 

Alapfok 2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  közepes terjedelmű szöveges gyakorlatok 

2. Egyszólamú éneklés 

  gyermekjátékok 

  felnőtt élet szokásait utánzó játékok – párválasztók 

  szerepjátszó játékok, kifordulós játékok 

  szokásdallamok: lakodalmas, betlehemezés, balázsolás, farsang, húsvét 

  balladák 

3. Többszólamú éneklés 
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  kánonok 

4. Énekes improvizáció 

  dallamimprovizáció 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  ritmus ostinatot testhangzásokkal, hangszerekkel 

6. Hangzásjátékok 

  hangzástanulmányok 

  mindennel lehet zenélni élménye 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  közös tempó megtalálása 

Követelmény 

- felszabadult zenei légkör átélése 

- az érzés szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése 

- tiszta, karakteres éneklés 

- egyszerű ritmuskíséret létrehozása 

 

 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  szöveg nélküli gyakorlatok oktávig 

2. Egyszólamú éneklés 

  karácsonyi magyar népénekek 

  szokásdallamok: királyjárás, Gergely-járás, húsvét, kiszehajtás 

  balladák 

3. Többszólamú éneklés 

  kánonok 

  Quodlibet 

4. Énekes improvizáció 

  dallamalkotás: ritkítás, szaporítás, összezsugorodó, kibővülő dallam 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  augmentált és diminuált verssorok, dallamok, ritmusképletek 

6. Hangzásjátékok 

  sűrűsödések, ritkulások, megrövidített vagy megnövelt időközök hangzások között 

  tárgyak, mint hangszerek 

 dallamhangszerek 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  a tér használata 

 

Követelmény 

- felszabadult zenei légkör átélése, megteremtése 

- az érzés és gondolatvilág szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése 

- tiszta, karakteres éneklés 

- egyszerű ritmuskíséret létrehozása 
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Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  melizmatikus gyakorlatok 

2. Egyszólamú éneklés 

  az élet eseményei: betyárnóták, párosítók, guzsalyasok 

  szokásdallamok: húsvét, betlehem, Szent Iván éj 

  balladák: betyárballadák 

3. Többszólamú éneklés 

  könnyű két- és háromszólamú dallamok 

4. Énekes improvizáció 

  csoportos improvizáció 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  különböző ritmusú szavak, versek 

  hangsúlyeltolódások megszólaltatása hangszeren 

6. Hangzásjátékok (hangszeres) 

  hanglánc játékok, repetitív játékok 

  tárgyak, mint hangszerek 

 dallamhangszerek: nádsíp, levél, pánsíp 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  becsukott szemmel a hang után menni 

  a hangszer hangját felismerni 

  fokozatos változás dinamikában, köztes formák, finomformák 

Követelmény 

- tudjon egyszerűbb két- és háromszólamú dallamokat megszólaltatni kotta segítségével 

- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának egyes részeit 

- tiszta, karakteres éneklés 

- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni 

 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  mellrezonancia 

2. Egyszólamú éneklés 

  az élet eseményei: guzslyasok, katonadalok, keservesek 

  balladák: betyárballadák 

3. Többszólamú éneklés 

  karácsonyi ünnepkör dalai 

  középkori többszólamú darabok 

  húsvét 

4. Énekes improvizáció 

  ritmus nélküli dallamra ritmus alkotása 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  kérdés- felet, szóló – tutti, rondó 

6. Hangzásjátékok (hangszeres) 

  tutti és szólójáték váltogatása 

  hangszíncsoportok, játékidők, szünetek karakterek váltogatása 

 dallamhangszerek: tilinkó, furulya 
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7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  hirtelen váltás: gyors és lassú 

  fokozatos váltás: gyors és lassú  

 

Követelmény 

- tudjon egyszerűbb két- és háromszólamú dallamokat megszólaltatni  

- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának egyes részeit 

- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket 

- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni 

 

 

 

Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  intenzív rekeszlégzés 

2. Egyszólamú éneklés 

  az élet eseményei: katonadalok, keservesek, verbunkosok, bújdosók, kuruc kori nóták, 

táncnóták 

  balladák 

3. Többszólamú éneklés 

  karácsonyi ünnepkör dalai 

  reneszánsz többszólamú darabok 

  húsvét 

4. Énekes improvizáció 

  adott ritmusra népdal jellegű dallam rögtönzése 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  közös lüktetés, arányok 

6. Hangzásjátékok (hangszeres) 

  hangáramlás-játékok 

  cintányér, gong, csőharang 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  egy mozgás tagolása: kezdet, csúcspont, befejezés 

 

Követelmény 

- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni 

- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának részeit 

- ismerje a főbb zenei stílusokat 

- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket 

- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni 

 

 

 

 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 171 

Továbbképző 7.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  többszólamú beéneklés mixtúrákkal 

2. Egyszólamú éneklés 

  rábaközi és dunántúli dallamok 

  dudálás, ugrósok, csárdások 

  új stílusú balladák 

3. Többszólamú éneklés 

  reneszánsz többszólamúság 

4. Énekes improvizáció 

  dunántúli, rábaközi, felvidéki dallamok 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  tánckíséret ritmushangszeren 

6. Hangzásjátékok (hangszeres) 

  szimmetria, aszimmetria 

  ritmushangszerek: dobok, tikfa 

  komplex hangszerek (doromb) 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  történeti tartalmú elemzés 

 tánc a zenében 

Követelmény 

- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni 

- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni 

- ismerje a magyar népzenei dialektusokat 

- ismerje a főbb zenei stílusokat 

- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket 

- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni 

 

Továbbképző 8.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  dinamika változtatása 

2. Egyszólamú éneklés 

  moldvai dallamok 

  körtáncok, négyes, páros táncok 

3. Többszólamú éneklés 

  vegyeskari darabok 

4. Énekes improvizáció 

  moldvai népzene stílusos előadása 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  tánckíséret dallamhangszeren 

6. Hangzásjátékok (hangszeres) 

  tükörképek, párhuzamok, imitációk 

  ritmushangszerek: nagydob (Moldva) 

  komplex hangszerek (citera) 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  elemzés: pásztorjáték – opera; vígopera – operett - musical 
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Követelmény 

- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni 

- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni 

- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének érdekében 

- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni 

 

 

 

Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  tempóváltoztató gyakorlatok 

 egyéni hangképzés 

2. Egyszólamú éneklés 

  gyimesi dallamok 

  héjszák, kettős jártatója 

3. Többszólamú éneklés 

  népdalfeldolgozások 

 spirituálék 

  reneszánsz vokálpolifónia 

4. Énekes improvizáció 

  gyimesi népzene stílusos előadása 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  tánckíséret komplex hangszeren 

6. Hangzásjátékok (hangszeres) 

  ellentétek, átmenetek 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  elemzés: groteszk, abszurd, kegyetlen a zenében 

 

Követelmény 

- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni 

- ismerje a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat, jellegzetességeiket 

- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének érdekében 

- tudjon egy történetet valódi vagy stilizált hangokkal kísérni 

 

Továbbképző 10.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Beéneklő gyakorlatok 

  helyes énektechnika kialakítása 

2. Egyszólamú éneklés 

  erdélyi népzene: Kalotaszeg, Mezőség 

  Széki táncrend 

3. Többszólamú éneklés 

  népdalfeldolgozások 

 spirituálék 

  reneszánsz vokálpolifónia 
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4. Énekes improvizáció 

  erdélyi népzene stílusos előadása: Kalotaszeg, Mezőség 

5. Hangszeres ritmusgyakorlatok 

  komplex kíséret dallamhangszeren 

6. Hangzásjátékok (hangszeres) 

  zenei feladat meghatározott jellegű akkorddal 

  akkordok meghatározott rend szerinti megtervezése 

  komplex hangszerek 

7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok 

  elemzés: politika a zenében 

  ember és természet a zenében  

 

Követelmény 

- tudja megtervezni egy szituáció hangeffektusait 

- ismerje a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat, jellegzetességeiket 

- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének érdekében 

- tudjon egy történetet valódi vagy stilizált hangokkal kísérni 

- ismerje a 20. század főbb zenei irányzatait 

 

 

SZÍNHÁZISMERET 
 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Az előadás hangulata 

a benyomást kialakító elemek 

 a legerősebben befolyásoló elemek 

 a legemlékezetesebb pillanatok 

2. Az előadás témája, alapanyaga 

  másfajta feldolgozás lehetősége 

  elvárások a színházi feldolgozástól 

3. Az előadás helyszíne, körülményei, feltételei 

  a nézői élmény befolyásolása 

4. Az előadás díszletvilága 

  a díszlet 

  a díszlet és a harmónia 

  a díszlet hatása a színész játékra 

5. Az előadás jelmezei 

  a jelmez és viselője 

  színek és formák 

6. Az előadás legemlékezetesebb figurái 

  a színpadi szereplő 

  mozdulat és gesztus 

  hanghordozás és beszédmód 

  érzelmek, indulatok szándékok, mint mozgatórugók 

  a szereplők egymáshoz való viszonya 
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Követelmény 

- legyen képes előadásokkal kapcsolatos élményeit világosan, érvekre támaszkodva megfogalmazni 

- ismerje az előadás különböző közreműködőinek szerepét, feladatait 

- tudja felismerni egy színházi előadás meghatározó alkotó elemeit 

 

Alapfok 4. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Emberi viszonyok az előadásban 

  két ember kapcsolata 

  viszonyok egy előadásban 

  a kapcsolatok változása az előadás folyamán 

2. Az előadás története 

  az előadásból kibontakozó probléma 

  az előadás legemlékezetesebb pillanatai, fordulatai 

a hangsúlyozás eszközei 

  a történet kimenetelét befolyásoló eszközök 

  hangulatok, érzések az előadás után 

3. Az előadás kezdete és vége 

  a néző ráhangolódását segítő eszközök 

 az előadás kezdetének rejtett üzenete 

  a zárás eszközei, a tanulság 

4. Az előadás legemlékezetesebb pillanatai 

  a különféle jelenetek elkülönítésének eszközei 

  lassabb és gyorsabb jelenetek 

az előadás ritmusa 

 a jelenetek belső felépítése 

5. Az előadás hatása 

az élmény 

 

Követelmény 

- tudja felismerni egy színházi előadás meghatározó alkotórészeit, legyen tudatában annak, hogy ezek 

az elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, miként képesek befolyásolni a nézői élményt 

 

Alapfok 5. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. A dramaturg 

 az anyagválasztás problémái 

  az aktualitás problémája 

  olvasás színházi szemmel 

  sérthetetlen és alakítható szöveg problémája 

  a „példány” készítése 

  a fontosabb dramaturgiai eljárások, beavatkozások 

  a dramaturg feladata a próbafolyamatban 

2. A jelmeztervező 

  a szereplők öltözékét befolyásoló tényezők 

  valóságos öltözetek és fantáziaruhák 
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  az egyes színházi műfajok jelmezei 

  a ruhák stílusa és más stíluselemek kapcsolata 

  a jelmezek és a történelmi kor 

3. A díszlettervező 

  a színpadkép 

  a vizuális információk 

  a díszletet befolyásoló tényezők 

  az előadás és a díszlet kapcsolata 

  a színpadi tér kialakítása, funkciója 

  a díszlettervező szakmai ismeretei 

  az anyagok és hatásuk 

  színek, formák, stílusok 

  agy adott tér berendezésének lehetőségei 

  bútorok, berendezési tárgyak 

 

Követelmény 

- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői élményt, 

hogyan szolgálják az előadás jelentését 

- ismerje a legfontosabb színházi mesterségeket 

- ismerje az előadás közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói folyamatban 

 

Alapfok 6. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. A színpadmester 

  a színpadon történtek látható és láthatatlan része 

 a színpad tagolódása 

  a színpad részeinek funkciói 

  a színpad előkészítése az előadásra 

  a színpad működése előadás közben, a terek változásai 

  trükkök a színházban, a varázslat 

2. A kellékes 

  a kellékek 

  a figura és a kellék kapcsolata 

  egy kellék útja, avagy motívumképzés az előadásban 

  a kellékek átváltozása 

  a kellékek hiánya 

3. A világosító 

  a fény szerepe a színházban 

  a fény fajtái 

  a fény használatának változatai 

  a fények és a figurák kapcsolata 

  a terek bevilágítása 

  trükkök fénnyel 

  fénydramaturgia 

4. A hangmester 

  a zörej és zaj szerepe 

  a látottak megerősítése 

  az elidegenítés, a néző kizökkentése 
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  a természetes hangkeltő eszközök 

  zajokat és zörejeket kívánó stílusok 

5. A zeneszerző 

  a színház és a zene 

  a zene hangulati szerepe 

  a zenei stílus és a játékstílus 

  a zenei motívumok befolyása az előadásra 

  a zene funkciója a darabban  

  azon színházi műfajok és a zene 

  a zenével szembeni követelmények 

 

Követelmény 

- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői élményt, 

hogyan szolgálják az előadás jelentését 

- ismerje a legfontosabb színházi mesterségeket 

- ismerje az előadás közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói folyamatban 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. A mesejáték 

 a „meseszerű” 

  a mesei funkciók és a szereplők, a színészi megközelítés 

  a jók és a rosszak között zajló játék fordulatai 

 a díszlet és a jelmez a mesejátékban 

  a vizualitás hatása 

  a mese hatása 

2. Az operett 

a meseszerűség az operettben 

  a díszletek és jelmezek követelményei 

  az operett szerepkörei 

  a zene funkciói, a prózai jelenetek és zenés számok közötti kapcsolatok 

  az operett-világ 

3. A musical 

  a musical születése 

  a figurák jellemzése, kapcsolatai 

  színészi játékstílus a musicalben 

  a tánc szerepe a musicalben 

4. Az opera 

  színpadi feladatok az operában 

  az opera ma 

5. A bohózat 

  a helyzetkomikum 

 a bohózat és a tér 

  a jó gegek, hatásos játékötletek 

 a figurák, átváltozásuk 

  a jó komikus 

6. A komédia 

  a jellemkomikum 
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  a komédia formálására alkalmas emberi helyzetek 

  az események mozgatórugói 

  a színészi játék és a komikus tartalom 

  a happy end 

7. A realista színjáték 

  a valóság érzete 

  a reális probléma 

  a motiváció, a történet fordulatai 

  a díszlet és a jelmez 

  a színészi játék és az életszerűség 

  a valóságos viszonyok 

Követelmény 

- legyen képes a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás legfontosabb 

sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására 

- ismerje a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit 

- ismerje a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit 

 

Továbbképző 8.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

1. A klasszikus tragédia 

 a nagy formátumú egyéniség 

  emberi értékek és erőfeszítések 

  probléma, választási helyzet a tragédiában 

  döntések, választások, cselekvések, ezek helye az ábrázolt világban 

  viszonyhálózat a tragikus hős körül 

  a tragédiához vezető fordulatok, ezek hatása a nézőre 

  a tragédia színházi lehetőségei 

  a realizmus vagy a stilizáció felé közelítő játékmód 

2. Az abszurd színház 

 életérzés és létállapot az abszurd drámában 

 a közeg 

 a tárgyhasználat sajátosságai 

 a színész eszközök 

 a történet játékjellege, a kapcsolatok játszmaszerűsége 

 szertartásszerű és ritualizált elemek 

3. A rituális játék 

 egy eseménysor szertartásjellege és megteremtésének eszközei 

 a szereplők funkciói 

 a szereplők helyzete, feladata, a rituális eseménysorral való viszonyuk 

 a közeg, erősítő elemek 

4. A stilizált játék 

a tér, a jelmez hitelessége 

 a gesztusok, mozdulatok szerepe, hatása 

az események jellegének érzékeltetése 

 egy figura megteremtése 

5. A vizuális színház 

 a színpadi képek, azok önálló élete 

  a „vizuális dramaturgia” 
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  a vizualitás és a tér 

  a színész jelenlét és a vizuális hatás 

  további elemek a vizuális hatás erősítéséra 

6. Tánc- és mozgásszínház 

  a szöveg nélküli színház 

  a mozdulatok 

  egyes mozdulatok, táncformák kifejezései 

  a figurák jellemzése mozdulatokkal, mozgásokkal, táncokkal 

  a táncdramaturgia 

  a jelmezek és díszletek speciális szerepe 

Követelmény 

- legyen képes a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás legfontosabb 

sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására 

- ismerje a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit 

- ismerje a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit. 

 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

1. Az alapanyag 

  az alapanyag természete 

  a kor, amelyben a mű keletkezett, illetve amelyben játszódik 

  az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai 

  az alapanyag természetének, sajátosságainak hatása az előadás megformálására 

2. Dramaturgia 

  az alapanyag és a színházi előadás szövegének kapcsolata 

 a változtatások és céljai 

  az előadás felépülése, szervezői elv, logika 

  az előadás kezdete, az impulzusok a néző számára 

  az előadás fordulópontjai 

  a zárás, a befogadói magatartás inspirálása 

3. A tér 

   az előadás tere 

  a színpadi forma 

  az előadás és a közönség közti kapcsolat 

  a játéktér, annak használata 

4. Tárgyak, kellékek 

  a tér berendezése 

  az előadás tárgyai, kellékei, kapcsolatuk a szereplőkkel 

  a kellékek szerepe 

  a kellékek kapcsolata más elemekkel 

5. Zajok, zenék 

  az akusztikai réteg 

  az ismétlődő zajok, zenék 

  zajok, zenék kapcsolata a játékstílussal 

  a zene funkciója 
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Követelmény 

- ismerje a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, kapcsolódásukat, 

továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, 

irodalmi, esztétikai fogalmakkal való összefüggésben 

- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői élményt, 

hogyan szolgálják az előadás jelentését 

 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Jelmezek 

 az öltözetek 

  színek és formák, ezek kapcsolata 

  az előadás befolyásolása a jelmezekkel 

  a ruhaváltások 

  a jelmezek üzenete 

  a jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel 

2. Smink, testtartás, metakommunikáció, mozgás 

  megszólalás, megmozdulás előtti pillanat üzenete 

  álarcok, maszkok, arcfestés 

  alkat és testtartás 

  a főbb szereplők arca, arckifejezése 

  a szereplők viszonya, kapcsolatuk, ezek változása a metakommunikációs jelek segítségével 

  a mozgások szerepe 

3. A színészi játék 

  az előadás műfajának, stílusának hatása a színész feladatára 

  az alak pszicho-fizikai jellemzése 

  a színész eszközei 

  hanghordozás, beszédmód 

4. Az előadás stílusa 

  az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezésének érvényesülése 

  a leghangsúlyosabb mozzanatok 

  rendezői megoldások 

   a hatás 

  

Követelmény 

- ismerje a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, kapcsolódásukat, 

továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, 

irodalmi, esztétikai fogalmakkal való összefüggésben 

- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői élményt, 

hogyan szolgálják az előadás jelentését 
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BESZÉDTECHNIKA 
 

Alapfok 3. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Lazító gyakorlatok 

 feszítés, lazítás testrészenként 

2. Légző-gyakorlatok 

rekeszlégzés 

 kilélegzés rekeszlégzése 

 kapacitásnövelő gyakorlatok 

 a kilégzés erejének szabályozása 

3. Hanggyakorlatok 

középhang és fejhang fogalma, megismerése 

mellhang fogalma, megismerése 

szájtéri rezonancia megerősítése, az elöl szóló középhang 

 a hangerő növelésének technikája a rekeszlégzéssel 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

 magánhangzók gyakorlása 

 a nyelv emelése, ejtése 

 szájról olvasás 

 dúdolás, folyamatos R ejtése 

hosszú-rövid magánhangzó-párok 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

ütemezés mozgással, tánccal, tapssal 

6. Kommunikációs gyakorlatok 

 a saját test állapotának megfigyelése 

 a hangkörnyezet megfigyelése 

 a fények, színek megfigyelése, leírása 

Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása  

-  ismerjen lazító és koncentrációs gyakorlatokat, tudja azok pontos végrehajtását 

- tudjon szöveges légzőgyakorlatokat 

- ismerjék a beszéd dallamának változatait, kifejező hatását 

 

Alapfok 4. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

 

1. Lazító gyakorlatok 

 feszítés, lazítás utasításra, váltásokkal 

2. Légző-gyakorlatok 

rekeszlégzés megerősítése 

koncentrációs kapacitásnövelő gyakorlatok 

a belégzés zörejmentességének kimunkálása 

a pótlevegő vétele rezonancia-gyakorlatokban 
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3. Hanggyakorlatok 

 mellkasi rezonancia megerősítése 

hangrágó gyakorlatok 

hangcsúszda 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

 hosszabb szövegek gyakorlása 

a magánhangzók időtartamának megtartása pergő szövegmondás közben 

 sziszegő és susogó hangok hibái 

az sz hang tiszta ejtése 

szinkronizálási gyakorlatok 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

időmértékes versek ritmizálása 

ritmizálás a szóhangok visszahelyezésével 

6. Kommunikációs gyakorlatok 

 a saját és társak helyzetének, súlypontjainak megfigyelése, leírása 

 lendületek, formák, tárgyak megfigyelése, leírása 

arc, beszédmozgások megfigyelése, leírása 

 

Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása  

- légzéstechnikai hibák felismerése 

- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

- általában érvényes hangsúlyszabályok ismerete 

- ismerje a köznapi beszéd és a színpadi beszéd hangzás különbségeit, azok technikai elemeit 

 

Alapfok 5. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazítógyakorlatok 

a légzés megfigyelése relaxálás közben 

2. Légző-gyakorlatok 

  koncentrációs légző-gyakorlatok nyelvtörő mondókákkal 

légző-gyakorlatok az sz hang tiszta ejtésével 

kapacitásnövelő gyakorlatok mozgás közben 

 a lopott levegővétel technikája 

3. Hanggyakorlatok 

 hangmagasság gyakorlatok a mellkasi rezonancia megtartásával 

a fejhang és a hátul szóló hang 

hangerőváltások 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

ty, gy, ny hangok kimunkálása nyelvtörőkkel 

 s hang ejtésének artikulációs mozdulatai 

tájszólások, idegen anyanyelvűség fölismerése és leírása 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

időmértékes versek értelmező elmondása 

időmértékes  versek váltakozó tempóban  

6. Kommunikációs gyakorlatok 

 a testi és érzelmi közérzet megfigyelése, leírása 

 a kifejezés csatornáinak megfigyelése 
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Követelmény 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása  

- légző-, hang-, és artikulációs játékok, gyakorlatok ismerete, mechanikusan sorolható szavakkal és 

irodalmi szövegekkel 

- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete 

- törekedjen a megismert beszédhibák leküzdésére, önfejlesztésre 

 

Alapfok 6. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazítógyakorlatok 

 tónusszabályozó gyakorlatok az egész testen, és testtájanként 

2. Légző-gyakorlatok 

  légzéstípusok tanulmányozása 

 a rekeszlégzés megerősítése 

kapacitásnövelő gyakorlatok váratlan körülmények között 

 a kifejező légző-hangok próbálgatása 

3. Hanggyakorlatok 

 hangmagasság váltások 

a középerős, halk és hangos hangvétel 

hangadási változatok megfigyelése, létrehozása 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

a hibátlan, pergő artikuláció megtartása egy hosszabb, egész mű elmondásakor 

 pontos artikulációval szövegmondás 

zárt és széles artikulációjú beszéd színpadi határai 

 a szóvégek pontos ejtése 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

időmértékes versek értelmező elmondása 

időmértékes  versek azonos tempóban  

6. Kommunikációs gyakorlatok 

 hangok, fények, színek, ízek, tapintási tapasztalatok 

 tárgyak, események, arcok felidézése, leírása 

 a tekintet, mimika, gesztusok, mozgások megfigyelése, leírása 

Követelmény 

- ismerjen korrekciós beszédgyakorlatokat 

- ismerje a hangerő, a hangszín, a hangmagasság és a beszédtempó váltásait 

- alakuljon ki hallási figyelme és érzékenysége 

- beszédszerveit tudja tudatosan és célszerűen használni 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazítógyakorlatok 

 tónusszabályozás helyzetgyakorlatban 

2. Légző-gyakorlatok 

  koncentrációs légzőgyakorlatok tekintettartással 

 növekvő szólamok az egyéni kapacitás határainak megismerése 

 koncentrációs gyakorlatok más tevékenység közben 
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3. Hanggyakorlatok 

 hangerő szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással 

 hangmagasság szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással 

 a fejhang és a mellhang törés nélküli váltása 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

 karakterek az artikulációban 

 a hangkapcsolatok pontos és helyes ejtése  

 artikulációs gyakorlatok kis hangerővel és suttogva 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

 különböző verselésű szövegek gyakorlása suttogva és néma szövegmondással 

a beszéd ritmusának fölismerése 

  a hadarás és a gyors beszéd különbségei 

 tempóváltási gyakorlatok 

6. Kommunikációs gyakorlatok 

 a vonzás és taszítás kifejezése szavak nélkül 

 utasítások tekintettel 

 egymás mimikájának utánzása 

 

Követelmény 

- mondanivalóját tudja célszerűen és élvezhetően elmondani 

- ismerje a hangsúly szabályokat 

- legyen képes verseket, prózai anyagokat, szöveges színpadi feladatokat igényesen, színvonalasan 

megoldani 

- ismerje a főbb dialektusokat 

- ismerje a kifejezés nem szóbeli eszközeit 

Továbbképző 8. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazítógyakorlatok 

 tudatos lazítás beszédgyakorlatban 

2. Légző-gyakorlatok 

  légzőgyakorlatok prózai szöveggel 

 kondicionáló kapacitásnövelő gyakorlatok 

 a légzésszünet 

a blattolás jó légzéstechnikával 

3. Hanggyakorlatok 

  a lágy és a kemény hang változásai 

 váltások a tartalomhoz igazodóan 

 a vonzás és taszítás a hangban 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

 a laza, pergő artikuláció gyakorlása 

 a szóvég-szókezdet helyes ejtése a folyamatos beszédben 

  a mássalhangzók kettőzésének ejtésének technikája 

 a színpadra vihető beszédhibák technikája, etikája 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

 a tempó lassítása megtartott ritmus mellett 

 prózai szövegek ritmizálása 

 hangos és néma szövegmondás 

6. Kommunikációs gyakorlatok 
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 kitalált, nem létező tárgyak, jelenségek, személyek, arcok leírása 

 halandzsa szöveggel helyzetgyakorlatok 

Követelmény 

- ismerje e beszédtevékenység részeit, azok összefüggéseit, egymásrautaltságát 

- tudja a beszédben megnyilatkozó személyiségjegyeket felismerni 

- tudja a beszédben megnyilatkozó személyiségjegyeket megérteni, tudja a jegyek tudatos alkalmazását 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Lazítógyakorlatok 

 a test tónusának kontrollálása és szabályozása beszédgyakorlatban 

2. Légző-gyakorlatok 

  laza fejkörzés 

 versek, szabályozott levegővétellel 

a blattolás erőteljes hangvétellel 

3. Hanggyakorlatok 

  az orrhangzók megfigyelése, szabályozása 

 páros és egyéni középhang gyakorlatok 

4. Artikulációs játékok, gyakorlatok 

 egymás mellé kerülő magánhangzók ejtése 

 a lágy és kemény artikuláció  

  a  diftongusok ejtésének technikája 

 szöveges r gyakorlatok 

5. Ritmus- és tempógyakorlatok 

 ritmusgyakorlatok szünettel 

 ritmusgyakorlatok tevékenységgel 

6. Kommunikációs gyakorlatok 

 egymás emlékképeinek fölidézése, leírása 

 szinkronizálási gyakorlatok 

 

Követelmény 

- legyen képes a dramatikus és a színpadi munkájában a beszéd magas színvonalú használatára 

- alakítsa ki magában az önképzés igényét 

- ismerjen fejlesztő, szinten tartó és korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat 

-  ismerje a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

1. Légző-gyakorlatok 

  tudatos tagolás légzéssel, szerephelyzetben 

 hétköznapi helyzetek megoldása jó légzéstechnikával 

a blattolás erőteljes hangvétellel 

2. Hanggyakorlatok 

  a hangerő és hangszín váltásának szöveges gyakorlása 

 a hangerő ésszerű fokozása szöveges gyakorlattal 

3. Artikulációs játékok, gyakorlatok 
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 halk és suttogott beszéd intenzitásának növelése szöveggel 

 a kiejtés változatai 

4. Kommunikációs gyakorlatok 

 versek, szövegek, jelenetek képeinek, szereplőinek leírása 

 helyzetgyakorlatok a testi és lelki közérzet megszólaltatásra 

 szándékok kifejezése hangokkal 

 blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával 

 

Követelmény 

- ismerje a jó beszédállapot határait és a hibás állapot jegyeit 

- legyen képes a dramatikus és a színpadi munkájában a beszéd magas színvonalú használatára 

- alakítsa ki magában az önképzés igényét 

- ismerjen fejlesztő, szinten tartó és korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat 

- ismerje a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit 

 

SZABADON VÁLASZTOTT TANTÁRGYAK 
 

 

A tanszak bármely tantárgya 

 

5.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

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

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 

követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból 

mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga és 

záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 

követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor 

szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző 

gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort 

kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával. 

Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

- drámajáték, 

- beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok. 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

- színjáték, 

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

beszédgyakorlatok, 

mozgásgyakorlatok, 

vers- és prózamondás, 

 tánc- és mozgásszínházi tréning, 
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 kreatív zenei, gyakorlat, 

 színházismeret, 

 beszédtechnika. 

 színpadtechnika (szcenika). 

 

A DRÁMAJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Drámajáték 

- improvizáció 2-3 perc 

- színpadi produkció 

jelenet 3-5 perc 

vagy 

előadás 15-25 perc 

2. A vizsga tartalma 

A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes 

tételeknek tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. 

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett 

játék lehet. 

A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni 

színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett 

képességeiről, jártasságáról. 

3. A vizsga értékelése 

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

- az instrukciók megértése, követése, 

- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 

- színpadi jelenlét, 

- figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, szituációban 

maradás, egyértelmű kilépés a szerepből), 

- sűrítés képessége, 

- a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés), 

- a színjáték intenzitása, 

- színjátszói kifejezőeszközök, 

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

Színpadi produkció: 

- a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése, 
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- együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a partner felé, közös 

cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása), 

- figyelem, koncentráció, 

- színpadi jelenlét, 

- ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás), 

- a színjáték intenzitása, 

- színjátszói kifejezőeszközök, 

- karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése), 

- atmoszférateremtés. 

A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédgyakorlatok 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok 

A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-variációk köréből a 

szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok. 

A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető feladatokból. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédgyakorlatok 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 3 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 

Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak 

alkalmazásával. 

A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki. 

3. A vizsga értékelése 
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A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

- gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás): 

- a szöveg tagolása, 

- a hangsúlyszabályok alkalmazása, 

- a hanglejtésszabályok alkalmazása, 

- a lényeg kiemelése, 

- érdekesség. 

A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 

2. A vizsga tartalma 

Csoportos gyakorlatsor 

Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses, bizalom-, ugrás-, esés- 

és talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus, 

mozgáskoordináció, együttműködés). 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 

2. A vizsga tartalma 

Csoportos gyakorlatsor 

Lépés járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok, dinamikai gyakorlatok 

(játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus, 

mozgáskoordináció, együttműködés). 

 

A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színjáték 

- improvizáció 3-5 perc 
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- színpadi produkció 

jelenet 5-7 perc 

vagy 

előadás 15-40 perc 

2. A vizsga tartalma 

A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

A szaktanárnak - a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő - legalább tíz kétfős 

improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg 

nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a 

jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. 

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

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

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett 

játék lehet. 

A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell 

közreműködnie. 

3. A vizsga értékelése 

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

- Az instrukciók megértése, követése, 

- a színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság), 

- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, 

rugalmasság - reakció váratlan történésekre), 

- stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek - 

gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás - egysége), 

- figyelem, koncentráció, 

- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés 

eszköztárának gazdagsága), 

- a színjáték hitele (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása), 

- az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, sűrítés 

képessége, feszültségteremtés, fordulatok), 

- atmoszférateremtés, 

- színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás, 

- fantázia ötletesség, humor. 

Színpadi produkció (előadás, jelenet): 

- koncentráció, figyelem, 

- együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, 

erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt 

váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása), 
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- hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, személyessége, 

életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás 

érzékletes ábrázolása), 

- a játék intenzitása, 

- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés 

eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele), 

- stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő színjátékos 

kifejezőeszközök), 

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

- feszültségteremtés, 

- atmoszférateremtés. 

 

A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Tánc- és mozgásszínházi tréning 

- etűd 5-7 perc 

vagy 

- előadás 15-25 perc 

2. A vizsga tartalma 

Tánc- és mozgásszínházi produkció 

A produkció választott irodalmi mű vagy zenemű mozgásszínházi adaptációjával, illetve 

rögzített improvizációval készített két-három fős mozgásetűd vagy csoportos előadás lehet. 

A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell szereplőként 

közreműködnie oly módon, hogy a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról 

számot tudjon adni. 

3. A vizsga értékelése 

A tánc- és mozgásszínházi tréning gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- mozgástechnika, 

- karakterábrázolás, hangulatteremtés, 

- hitelesség (jelenlét), 

- koncentráció, együttműködés. 

A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

Előadáselemző esszé 

A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról előadáselemző esszét 

kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi műhely vagy diák- illetve 

gyermekszínjátszó csoport választott előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése 

előtt legalább 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek. 

A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata megfelelt. 

A színházismeret szóbeli vizsga tartalma 

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán. A 

tételek tartalma az alábbiakra épül: 
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- a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az összetevők 

jelentéshordozó szerepe, 

- színpadtípusok, 

- színházi stílusok, műfajok, 

- a színházi előadások létrejöttének folyamata, 

- fontosabb színházi mesterségek, 

- a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában. 

3. A vizsga értékelése 

Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai: 

- a feladat megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kidolgozottsága, 

- megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kifejtettsége, 

- a kifejezés pontossága, érthetősége. 

 

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Vers- és prózamondás 

- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc 

vagy 

- szerkesztett összeállítás 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

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

produkcióját. 

Szerkesztetlen összeállítás 

A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen) készül, a 

művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet követnie. 

A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell előadnia. 

Szerkesztett összeállítás 

A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell 

összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain, dokumentum- 

és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást 

és a szerkesztést a tanulónak önállóan kell végeznie. 

Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a vizsgán igénybe 

vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia. 

3. A vizsga értékelése 

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- előadásmód, 

- beszédtechnika, 

- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén). 
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A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Kreatív zenei gyakorlat 

- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-17 perc 

- szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc 

2. A vizsga tartalma 

A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon lehetőséget a zenéhez 

kötődő színpadi képességek minél színesebb bemutatására: 

- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól való 

függetlenítése, 

- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek segítségével egy 

akciósor lekövetése, ellenpontozása, 

- egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése. 

A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az összeállítás 

azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen. 

Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 

Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál 

ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő, illetve lírai műfajú, nép-, illetve műdalok). A 

vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához 

igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 

Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre (részletre). A tanulónak a 

szaktanár által összeállított - rövid, verses, illetve prózai részletekből álló - tételsorokból kell 

egyet-egyet választania. 

3. A vizsga értékelése 

A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai 

- gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása; 

- etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés minősége; 

- hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció; 

- éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

(dallamimprovizáció). 

A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédtechnika 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában 
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A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A gyakorlatokat a szaktanár 

állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből. 

- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi eszközének 

alkalmazásával; 

- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai szövegek 

felhasználásával; 

- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával. 

A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból álló tételsort 

állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja. 

A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

- a gyakorlatok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

Kommunikációs gyakorlatok: 

- verbális és nem verbális közlemények hitelessége, 

- kapcsolatteremtés, együttműködés. 
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6. BÁBJÁTÉK TANSZAK  

6. 1. A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
A bábművészet területén 

Készítse fel a tanulót 

- a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre, 

- a partnerekkel való alkotó együttműködésre, 

- a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra, 

- a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására, 

- arra, hogy átlássa egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek 

határait, 

- annak felismerésére, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai keretek 

között botható ki leginkább, 

- arra, hogy önálló feladatmegoldás esetén témaválasztását és a technikai megoldás melletti 

döntését indokolja, s azt (tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezesse, 

- a tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására, 

- különféle szerepek megformálására, 

- az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad iránti 

alázatra, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra. 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

- az animáció útján történő kifejezés sajátosságait, 

- a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát, 

- a bábszínpadi konvenciókat, 

- a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit, 

- a darab-, szerep- és előadás-elemzés szempontjait, 

- a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, 

- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási 

lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat, 

- a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit, 

- az egyes működési struktúrákat. 

 

6.2. Óraterv 
 

A tanszak tantárgyai 
Főtárgy: 

Bábjáték 

Kötelező tantárgyak: 

Bábmozgatás 

Bábkészítés 

Beszéd és ének 

Kötelezően választható tantárgyak: 

- vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható), 

- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható), 

- kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható), 

- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható), 

- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható). 

Szabadon választható tantárgyak: 
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- vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható), 

- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható), 

- kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható), 

- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható), 

- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható). 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy: 

Bábjáték 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Bábmozgatás    

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Bábkészítés    

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Beszéd és ének    

1 

 

1 

 

1 

       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

   

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Szabadon  

választható 

tantárgy 

   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény 

 

BÁBJÁTÉK 
Előképző 1.-2. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag - Bábjáték 

1. Kézjátékok, kéz- és árnyjátékok 

  kéz, ujjak tudatos használata 

  árnyjáték 

 tér és sík egymáshoz való viszonyulása 

2. Játék ujjbábokkal, mini-bábokkal, gyűszűbábokkal 

 elkészítésük és használatuk 

 népköltések, ringatók, versek 

 parafadugó, ping-pong labda, gyufásdoboz, filc, fagolyó, stb. 

 ragasztás, vágás, illesztés, varrás 

3. Játék terménybábokkal, termésbábokkal 

  természet megismerése 

  közös gyűjtés 

  A kóró és a kismadás; Mesebeli madás; Weöres Sándor: Kutyatár 

  termések gyűjtése 

  fantázianevek 
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4. Játék síkbábokkal 

  kivágott gyermekrajzok 

  A két kicsi kecske; Zelk Zoltán: A három nyúl; Hárs László: A világot járt kiscsacsi 

  a figura karaktere 

  térhatások: origami, óriásfigurák, száraz gallyak, stb. 

5. Játék fakanálbábokkal 

  népdalok, tánc, ritmikus mozgás 

  különféle textíliák 

  jellegzetes ruhadarabok 

  karakterfigurák készítése 

  színek használata 

  egyszerű, stilizált arcábrázolás 

6. Játék plasztikus bábokkal 

  állatmesék 

  válogatás a világ népmese irodalomból 

  magyar népmesék 

  doboz-, guriga-, hengerbábok 

7. Játék rögtönzött zacskóbábokkal 

  stilizáltság 

  lényegkiemelés 

  különböző méretű papírzacskók, papírhulladék, színes ceruza, stb. 

 8. Játék álarcokkal, maszkokkal 

  Kígyós Jancsi – az állatbőrbe bújás motívuma 

  papír, textil, bőr, stb. 

  alapformák készítése 

  karakterek megtervezése 

9. Játék marionett bábokkal 

  Nemes Nagy Ágnes: A madarak; Aesopus: A madár és a denevér; A három pillangó 

  síkbáb technika 

  plasztikus hengerfigurák 

 

Tananyag – Bábmozgatás 

1. Ismerkedő játékok 

  kiszámolók, énekes, felelgető játékok 

  folymatmesék, tréfás versek, stb. 

  jellegzetes ember- és állathangok 

  kifejező bábtartás gyakorlása 

2. Kiscsoportos, páros, illetve egyéni játékok 

  rögtönzés vagy irodalmi anyag kötött feldolgozása 

  lazító és bemelegítő gyakorlatok 

3. Bábmozgatási alapok 

  játékos forma 

  rögtönzött szöveg,  vers, mondóka ritmusára, zenére, dalra 

  merevmozgású síkbábok, fakanál/pálcás (botos) bábok mozgatása 

  tárgybábok, térbeli figurák 

  marionett 

  zacskóbábok 

  zenés játékok 

4. Térérzékelésre, térkitöltésre irányuló gyakorlatok 

  bábmozgatásban való jártasság 
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  bábfigura megjelenése, eltűnése 

  díszletelemek, kellékek 

  testséma 

 

Követelmény 

- ismerje a bábmozgatáshoz használható alapvető technikai fogásokat 

- ismerje a bábok mozgatásával a megelevenítés módját 

- ismerje a karakteralkotás összetevőit 

- ismerje a bábos játék módját, egyszerű terek használatát 

- tudjon életkorának, adottságának, érdeklődésének megfelelő feladatokat elvégezni 

- legyen képes különböző karaktereket megformálni 

- tudjon csoportos bábjátékos feladatot végrehajtani 

 

 

 

Alapfok 1. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

bábtáncoltató betlehemezés – titiri játék 

 játék botbábokkal 

 népmesei motívumok feldolgozása 

 asztali bábjáték, egyszerű díszletek használata 

 magyar népmesék előadása 

 zsinóros asztali bábtáncoltatás 

 

Követelmény 

- tudjon tanári instrukciók mentén dolgozni 

- tudjon jelenetsort gyakorlás útján eljátszani 

- ismerje az animáció útján történő kifejezés sajátosságait 

 

 

Alapfok 2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 maszkos, alakoskodó játékok 

 magyar népmesék előadása 

 dramatikus népi játékok: turkajárás, medve-, gólyaalakoskodás 

 primitív népek maszkos, kultikus szertartásai 

 botbáb 

 állatmesék 

 megzenésített versek 

 műmese-feldolgozások 

 eredetmondák 

Követelmény 

- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani 

- legyen képes a partnerekkel alkotó együttműködésre 

- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni 
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Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

 tárgyanimáció: játék a tárgyakkal 

 magyar népmesék 

 Grimm-mesék 

 tárgyjáték lábbelikkel 

 merev pálcás, kétzsinóros marionett 

 Mátyás-mesék 

 versek megjelenítése 

 Michael Ende: A kis rongy-paprikajancsi 

 bajvívó jelenetek 

  

Követelmény 

- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni 

- ismerje az alapvető bábszínházi konvenciókat 

- ismerje az alapvető szakkifejezéseket 

 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

 óriásbábok, óriásmaszkos-jelmezes figurák 

 Görög mitológiai történetek 

 Szent György és a sárkány 

 Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

 vegyes technikájú bábok 

 magyar népballadák 

 témák a világirodalomból 

 zenés koreográfiák 

 Csukás István: Ágacska 

 Erich Kästner: Május 35 

 

Követelmény 

-  tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani 

- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni 

- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni 

- önálló feladatmegoldás esetén tudja megindokolni témaválasztását, technikai megoldását indokolni 

- tudja a megvalósításig végigvezetni 

- ismerje a főbb báb- és színpadtechnikákat 
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Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Kézjátékok 

  természeti jelenségek 

  szájszinkron 

  kézpantomim 

2. Kesztyűs bábjáték 

  tradicionális vásári bábjáték, pl.: Vitéz László történetek; Punch és Judy és Polichinelle, stb. 

  Weöres Sándor: Csalóka Péter 

 

Követelmény 

- ismerje az egyszerű bábtechnikák és a bábszínpad-technikák alkalmazási lehetőségeit 

- tudjon önállóan véleményt alkotni 

- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni 

-  vegyen részt egyéni és csoportos bábjátékos feladatok elvégzésében 

- ismerje a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket 

 

 

Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Indonéz árnyjátéktechnika 

  A kis gömböc – népmese 

  Táltosok küzdelme – népmeséinkből 

  Csatajelenetek – történelmi mondákból 

  Bál XIV. Lajos udvarában – sziluett technikával 

  Weöres Sándor: Az éjszaka csodái 

  Balázs Béla: A fekete korsó; A halász és a hold ezüstje 

  Michael Ende: Ofélia árnyszínháza 

2. Mechanizált tárgybábok 

  Lewis Carrol: Alice Csodaországban 

  Kiss Anna : Dömötörkor 

  Cervantes: Don Quijote (részletek) 

 

Követelmény 

- ismerje a bábszínpadi játék konvencióit 

- ismerje a bábjátékos tevékenység főbb összetevőit 

- ismerje az egyszerű bábtechnikák és a bábszínpad-technikák alkalmazási lehetőségeit 

- tudjon önállóan véleményt alkotni 

- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni 

-  vegyen részt egyéni és csoportos bábjátékos feladatok elvégzésében 

- ismerje a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket 
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Továbbképző 7.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Bábtechnika: Bunraku 

 a tradicionális japán mozgatási technika 

  a bábu felépítése 

2. Színpadtechnika 

  fényutca 

3. Rávezető gyakorlatok 

  az asztali bábozás 

  botbáb – mozgatás 

  jávai árny 

4. Etüdök 

5. Egypercesek 

6. Szóló játék 

 

Követelmény 

- ismerje a bábjátékban rejlő esztétikai értékeket 

- ismerje az egyeteme és magyar bábtörténet jelentős kultúrtörténeti vonatkozásait 

- tudja a bábjáték komplexitását értékelni 

- legyen képes elgondolások, történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára és megjelenítésére 

- legyen képes az elgondolásait önállóan megvalósítani 

 

 

Továbbképző 8.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

1. Bábtechnika: Vajang 

  indonéz tradicionális mozgatási technika 

  mitikus történetek 

  mechanikus áttétel 

2. Színpadtechnika 

  bábparaván 

  talpakon álló díszletek 

  kellékek használata 

3. Gyakorlati előzmények 

  paravánsík 

  térbeliség 

  perspektivikus megjelenítés 

4. Mesejáték bemutatása 

 

Követelmény 

- tudjon elemezni, kritikai vélemény alkotni 

- legyen képes az alkotó társakkal toleránsan viselkedni 

- tudjon tervezői, kivitelezői, előadói résztevékenységeket végezni 

- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni 
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Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Bábtechnika: kínai (rászorításos) technikájú árnyjáték 

  a megvilágítás módja 

  a bábok mérete 

  mozgatásának technikája 

2. Színpadtechnika 

  szórt fény megvilágítás 

  keretre feszített vászon 

3. Klasszikus bábjáték vagy drámai mű bábszínházi adaptációja  

Követelmény 

- ismerje napjaink bábjátszásának törekvéseit, gyakorlatát 

- tudjon elemezni, kritikai vélemény alkotni 

- legyen képes az alkotó társakkal toleránsan viselkedni 

- tudjon tervezői, kivitelezői, előadói résztevékenységeket végezni 

- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni 

 

 

 

Továbbképző 10.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Bábtechnika: többzsinóros, mozgatókereszttel ellátott marionett 

 a marionett báb mozgatása 

  a naturális test ismerete 

  az emberi mozgás 

2. Színpadtechnika 

  a bábszínpadi tér 

  a bábjátékosok elhelyezkedése 

  díszletek, kellékek 

  a bábok tárolása 

3. Egy zenés színházi előadás 

 

Követelmény 

- ismerje a lehetséges működési struktúrákat 

- ismerje a bábjátszás lehetséges társadalmi szerepeit 

- tudjon önállóan feladatot megoldani 

- tudjon önállóan véleményt alkotni 

- legyen képes kísérletező szemlélet kialakítására 
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BÁBMOZGATÁS 
 

Alapfok 1.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Magunk előtt, hátulról mozgatott botbáb 

 leegyszerűsített , szimbolikus báb  

  szereppel való azonosulás 

  kéz, test, mimika intenzív használata 

  szabad tér vagy asztali játék 

  térelemek, plasztikus díszletek 

  irányok használatának tudatosítása 

2. A bábun hátulról irányítható mozgatóbotot vagy nyílást hagyunk 

  a hátulról való mozgatás alapjai 

  a bábu méretéhez irányított gesztusok, mozdulatok 

  kis méretű bábu asztali játékhoz 

  együttműködés 

3. Járás, ülés, állás, fekvés, gesztusok a kezekkel, fejmozgás 

4. Sarkain megcsomózott kendőre kötött fejű figurával gyakorlás 

 

Követelmény 

- legyen képes tanári instrukciók mentén dolgozni 

- tudjon bemutatott mozdulatsort gyakorlás útján elsajátítani, reprodukálni 

- ismerje a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket 

 

 

 

Alapfok 2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Maszkos alakoskodó játékok 

  rituális, hagyományőrző és színpadi formák 

  egyszemélyes gesztusrendszer 

  sűrítés és felnagyítás 

2. Félmaszkok-maszkok használata 

  az arc részleges vagy teljes eltakarása 

  az álarcot fedő festék, mint maszk 

  félmaszk 

  teljes maszk 

  fejburok 

3. Mimes gyakorlatok 

 4. A természetes térirányok, kifejező gesztusok 

5. Egyéni karakteralkotás 

  népi alakoskodók 

  farsangi maskarások 

  fantázialények 

6. Csoportos játékok 
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  rítusok, táncok, egyszerű koreográfiák 

  egyszerű némajátékos improvizációk 

7. Botbáb 

  az alulról, egy vagy több pálcával mozgatott bábu anatómiája 

  bábtáncoltatás 

  látványos színpadkép 

  finom mozdulatok 

  érzelmek, lírai jelenetek bemutatása 

8. Egy hosszú (a báb talpán túl érő) mozgatópálcával ellátott, alulról mozgatott figura egy kézre 

  alapvető mozgások 

  egy-egy mozdulat súlypontjai 

  oldalra hajolás 

  a színpad törvényszerűségei 

  egyszerű tánckoreográfiák 

9. Segédpálca alkalmazása – két kéz összmunkája 

  mozdulatok vezetése nyugvóponttól nyugvópontig 

  mozgássor 

  egyszerű kellékhasználat 

 

Követelmény 

- legyen képes tanári instrukciók mentén dolgozni 

- tudjon bemutatott mozdulatsort gyakorlás útján elsajátítani, reprodukálni 

- ismerje a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket 

 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Tárgyanimáció 

  mozgatási technikák 

  tárgy jellege és a mondanivaló 

  tárgy, eszköz anyaga 

2. Gyakorlatok a tapintás fejlesztésére 

  anatómiai azonosság 

  szituációs játékok modellhelyzetekre 

3. Tárgyak átalakítás nélkül történő alkalmazása 

4. Marionett 

  egyszerűbb változatok 

  mozgatási technika 

  gyakorlatok a járószint érzékeléshez 

5. Merevpálcás marionett bábu 

  néhány szereplős jelenetek 

  csoportos koreográfiák 

6. Merevpálcás bábu, csípőben mozgó lábízesülésekkel, vállban ízesülő karokkal 

  a bábu megtartása 

  állás, járás, leülés 

  alapvető gesztusok karokkal 

7. Kellékezés merevpálcával ellátott tárgyakkal 

  a játékos és a kellékes együttműködése 

  a mozgatott kéz és a kellék együttes mozgása 
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Követelmény 

- tudjon egyszerű bábmozgatási technikákat a színpadi tartalomnak megfelelően alkalmazni 

- ismerje az általa használt báb felépítését, alkotórészeinek elnevezését 

- tudja az általa készített bábut a színpadi tartalomnak megfelelően mozgatni 

 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Óriásfigurák hosszú mozgatóbotok segítségével 

  összehangolt munka 

  a bábu súlypontja 

  tereptárgyak kikerülése 

  balesetvédelem szempontjai 

  finomabb gesztusok 

  segédpálcával mozgatott testrészek ízületekkel történő ellátása 

  alapvető bábmozgatási technikák 

  speciális mozgásokra képes figurák 

  alkalmazott technikák törvényszerűségei 

 

Követelmény 

- tudjon egyszerű bábmozgatási technikákat a színpadi tartalomnak megfelelően alkalmazni 

- ismerje az általa használt báb felépítését, alkotórészeinek elnevezését 

- tudja az általa készített bábut a színpadi tartalomnak megfelelően mozgatni 

- ismerje az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat, azok alkalmazását 

 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Kézjáték 

 a kéz művészi ereje 

  tapintás általi érzékelés gyakorlása 

  növény-, ember- és állatábrázoló játékok 

  a belső állapotnak megfelelő, kifejező mozgás 

  csoportosan alkalmazható készségek 

  a test kényelmes elhelyezése 

  kifejező gesztusok használata 

2. Természeti jelenségek ábrázolása 

  vulkán, cseppkőbarlang 

3. Fantázialények alkotása 

4. A szájszinkron 

  egyszerű figurák 

  pontos, ritmusos előadásmód 

  szájmozgatás begyakorlása 

  szövegszinkron felvett szöveggel 

  sajátos szövegmondás 

5. Kesztyűsbáb 

   a kesztyűsbáb anatómiája 

  akciódús, mozgalmas játékok 
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  kellékhasználat 

 ping-ponglabdafejes kéz-emberke 

  a tekintet irányítása 

  karakteres mozgások 

  csuklóig érő kesztyűs báb 

  karakterek életre keltése 

  csukló alá érő kesztyű – derékban hajló bábfigura 

  kétkezes játék 

  vásári bábok mintájára készült, ujj- és nyakgyűszűkkel ellátott kesztyűsbáb 

Követelmény 

- ismerje a tradicionális bábtechnikák mozgatási elveit, azok egyszerűsített változatait 

- tudja a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását 

- ismerje az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását 

Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Árnyjáték 

  a pontfény-megvilágítással létrehozható hatások 

  gyakorlatok az árnyékok létrehozásához 

  síkfigurák használata 

  két mozgatópálca használata az árnybábukon 

  kellékezés és technikai háttérfeladatok 

  kísérletek a fény útjának megváltoztatásával 

2. Tárgyak átalakítással történő felhasználása 

  mozgatás 

  helyzet és karaktergyakorlatok 

Követelmény 

- a tradicionális bábtechnikák elvén elkészült változatokat tudja használni 

- legyen képes az életkorának, adottságainak, érdeklődésének megfelelő bábmozgatási feladatok 

elvégzésére 

- legyen képes különböző színpadi karakterek megformálására 
 

Továbbképző 7.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Bunraku 

 gyakorlás kisebb méretű bábbal 

  minél több játékos munkájának összehangolása 

  testtartás 

  a test súlypontja 

  a végtagok helyzete 

  a mozdulat kiindulási és végpontja 

  a mozdulat folyamatának fázisa 

  a mozdulatok begyakorlása fázisonként 

  a mozdulatsor összeépítése 

  a tekintet irányítása 

Követelmény 

- ismerje a tradicionális bábtechnikák elvén elkészült bábok mozgatását 

- ismerje a tradicionális bábtechnikák mozgatási elvét 

- tudja a kézmozgás által közvetve vagy közvetlenül kifejezni 
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Továbbképző 8.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Vajang-golek jávai bábjáték 

  az ujjak egymástól függetleníthető mozgatása 

  manipulációs készség 

  laza csukló 

  irányíthatóság 

  fejlesztő lazító gyakorlatok 

  járás a paraván síkjában és mélységében a magasság megtartásával 

  hajlás, ülés, fekvés 

  a tekintet pontos irányítása 

  gesztusok a kézzel 

  fej- és testtartás 

  gesztusok a karral 

  pálcázott kellékek használata 

  mozdulatok indítása, végigvezetése, lezárása 

 

Követelmény 

- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját 

- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására 

- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását 

 

Továbbképző 9.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Kínai árnyjáték (pálcás mozgatás hátulról, a rászorítás technikájával) 

 a mozgató elhelyezkedése 

  megvilágítás 

  manuális készséget fejlesztő  és ujjlazító gyakorlatok 

  az árnyvászon teljes felületének bejátszása 

  a szórt fény 

  gyakorlatok sablonfigurákkal 

 

Követelmény 

- ismerje a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 

- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját 

- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására 

- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását 
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Továbbképző 10.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Marionett 

   egyszerűbb változatok 

  mozgatási technika 

  gyakorlatok a járószint érzékeléshez 

  néhány szereplős jelenetek 

  csoportos koreográfiák 

  a bábu megtartása 

  állás, járás, leülés 

  alapvető gesztusok karokkal 

  a játékos és a kellékes együttműködése 

  a mozgatott kéz és a kellék együttes mozgása 

2. Gyakorlatok 

  merevpálcás kéz- és lábcérnásbáb, mozgató kereszt nélkül 

  mozgatókeresztes (mozgatózsinórokon függő) báb 

 

Követelmény 

- ismerje a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 

- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját 

- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására 

- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását 

 

6.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

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

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 

követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból 

mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga és 

záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 

követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor 

szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző 

gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort 

kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával. 

Vizsgatantárgyak a bábjáték tanszakon 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

- bábjáték, 

- bábkészítés vagy beszéd és ének. 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

- bábjáték, 
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- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

 bábmozgatás, 

vers- és prózamondás, 

 bábszínházismeret, 

 beszédtechnika, 

pantomim, 

 kreatív zenei gyakorlat, 

 bábszínészet, 

 báb- és díszlettervezés, 

 színpadtechnika (szcenika). 

 

A BÁBJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábjáték 

- egyéni 3-5 perc 

vagy 

- páros 5-10 perc 

vagy 

- csoportos 10-20 perc 

2. A vizsga tartalma 

Bábszínpadi produkció 

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy 

képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval készített 

jelenet vagy előadás lehet. A tanuló produkciójában szabadon választott bábtechnikát 

alkalmazhat. 

3. A vizsga értékelése 

A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- bábmozgatás, 

- nyelvi kifejezőeszközök használata, 

- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége, 

- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja, 

- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábjáték 

- egyéni 5-10 perc vagy 

- páros 10-20 perc vagy 

- csoportos formában 15-30 perc 

2. A vizsga tartalma 

Bábszínpadi produkció 

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy 

képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval készített 

jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak produkciójában legalább két különböző választott 

bábtechnikát kell alkalmaznia. 
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3. A vizsga értékelése 

A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- bábmozgatás, 

- nyelvi kifejezőeszközök használata, 

- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége, 

- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja, 

- más művészeti ágban szerzett ismeretek alkalmazása, 

- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció. 

A BÁBMOZGATÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A bábmozgatás gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábmozgatás 

- mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával 3-6 perc 

- rögtönzött tárgyanimáció 2-3 perc 

2. A vizsga tartalma 

A bábmozgatás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával 

A tanulónak két mozdulatsort kell bemutatnia technikánként 2-3 perc időtartamban 

- kétkezes játékkal, kesztyűsbábokkal, két-három karakter szerepeltetésével, kellék- és 

díszlethasználattal, 

- bonyolultabb marionett technikával (legalább 6 ponton irányított bábbal), díszlethasználattal. 

A mozdulatsort a tanulónak a kötelező mozgáselemek felhasználásával kell a vizsgát 

megelőzően megterveznie és begyakorolnia. 

Kötelező mozgáselemek: járás, hajlás, leülés, lefekvés, felülés, felállás, térdelés, bukfenc, 

mászás, ugrás. 

Rögtönzött tárgyanimáció 

A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával etűdöt készít és mutat be. 

A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelő, de legalább tizenöt darab 

környezetünkben található használati tárgyal (pl. cipó, üvegek, konyhai eszközök). 

A felkészülési idő 10 perc. 

A vizsgán a tanuló a bábmozgatás valamennyi feladatát bemutathatja szöveggel vagy szöveg 

nélkül, illetve zene vagy hangeffektusok beépítésével. Szükség szerint igénybe vehet segítőt 

(pl. kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok 

alkalmazásához). Az „untermann” személyéről a tanulónak kell gondoskodnia. 

3. A vizsga értékelése 

A bábmozgatás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- karakterek, állapotok, érzelmek megformálása a báb kifejező mozgatásával, 

- a mozdulatok kivitelezésnek pontossága, 

- a mozgássor folyamatossága, 

- a gesztusok kifejezőereje, 

- kontaktus a bábok között, a két kéz összehangolt játéka (kétkezes játéknál), 

- a tekintet tudatos irányítása, 

- a kézmozgás általi közvetett vagy közvetlen kifejezőkészség, 

- játékos és kellékes együttműködése, a mozgató kéz és a kellék együttes mozgása, 

- a zene vagy hanghatások és a mozgás összhangja, 

- a bábok nézőkkel való kommunikációja. 

A rögtönzött tárgyanimációnál az előbbieken túl: 

- absztraháló képesség, 
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- kreativitás, 

- fantázia. 

A BÁBKÉSZÍTÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábkészítés 60 perc 

2. A vizsga tartalma 

Botosbáb készítése és használata 

A vizsgán a tanulónak típusfigurát (pl. király, bohóc, tündér, boszorkány) kell megalkotnia, 

rögtönzött módon megvalósítva. 

Az elkészített bábot a tanuló a játéktérbe helyezve, a báb karakterének megfelelően egyszerű, 

három elemből álló mozgássor (pl. járás, forgás, dőlés) bemutatásával megmozgatja, láthatóvá 

téve használhatóságát és vizuális jellemzőit. 

A bábkészítéshez szükséges anyagokat és eszközöket a szaktanár által összeállított lista alapján 

a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

3. A vizsga értékelése 

A bábkészítés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 

- karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás), 

- műfaji sajátosságok figyelembevétele, 

- arcelemek megjelenése esetén azok kifejező elhelyezése, 

- lényegkiemelés, tárgyalkotó képesség, 

- ötletesség, stilizáltság, 

- anyag- és eszközismeret, 

- használhatóság, 

- manuális és konstruáló képesség, 

- bábjátszói alapismeretek, 

- művészi hatás. 

A BESZÉD ÉS ÉNEK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és ének 

- beszéd 8-10 perc 

- ének 8-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszéd és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Beszéd: csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempó-, hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (játékok) 

köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Ének: csoportos gyakorlatsor vagy zenés dramatikus játék 

A csoportos gyakorlatsor mozgás és zene vagy ének összehangolására irányuló, valamint ritmus- 

és dallamimprovizációs gyakorlatok köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított 

gyakorlatsor. 

A zenés dramatikusjáték alapját képezik a táncos vagy dramatikus játékok a magyar népi 

szokásanyagból vagy más népek hangszerkíséretes, illetve a capella játékaiból. Követelmény, 

hogy a csoport tagjai szólóban és együttesen énekelve is megmutatkozzanak a produkcióban. 

Tartózkodni kell a könnyű műfajú darabok adaptálásától és a play-back technikától. 
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3. A vizsga értékelése 

A beszéd és ének gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Beszéd: 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Ének: 

- tiszta intonáció, 

- stílushű előadásmód, 

- a mozgás és az ének összehangolása, 

- ritmus- és dallaminvenció, 

- együttműködés. 

A BÁBSZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Bábszínházismeret 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

Előadáselemzés 

A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról előadáselemző esszét kell 

készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi műhely vagy diák-, illetve gyermekszínjátszó 

csoport választott bábszínházi előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt 

legalább 15 nappal be kell nyújtani a vizsgát szervező intézménynek. 

A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata megfelelt. 

A bábszínházismeret szóbeli vizsga tartalma 

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán. A 

tételek tartalma az alábbiakra épül: 

- a bábszínházi előadás összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az összetevők 

jelentéshordozó szerepe, 

- bábtechnikák, színpadtípusok, 

- a bábszínházi stílusok, műfajok, 

- a bábszínházi előadás létrejöttének folyamata, 

- fontosabb bábszínházi mesterségek, 

- a bábszínházi előadás különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában. 

3. A vizsga értékelése 

Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai: 

- a feladat megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kidolgozottsága, 

- megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

A bábszínházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kifejtettsége, 

- a kifejezés pontossága, érthetősége. 
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A PANTOMIM TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Pantomim 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A pantomim gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Technikai etűd 

A technikai etűd szabadon választott pantomimtechnikai elemek felhasználásával, 

kombinációjával összeállított és begyakorolt mozgássor lehet 3-5 perc terjedelemben. 

Drámai etűd 

A drámai etűd önálló témaválasztás mellett a sűrítés, absztrahálás szempontjainak 

figyelembevételével előzetesen elkésztett pantomimjáték lehet 3-5 perc terjedelemben. 

3. A vizsga értékelése 

A pantomim gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Technikai etűd: 

- az etűd szerkezete, íve, 

- a választott technikai elemek nehézségi foka, 

- technikai kivitelezés, 

- a tónus és az egyensúly minősége. 

Drámai etűd: 

- az etűd szerkezete, íve, 

- absztrahálás, 

- sűrítés, 

- a technikai elemek kivitelezése, 

- karakterábrázolás, 

- az előadó színpadi jelenléte. 

A BÁBSZÍNÉSZET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábszínészet 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

Bábszínpadi produkció 

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy 

képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval készített 

jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak egyéni szöveges jelenet(ek)et vagy előadást kell 

bemutatnia választott bábtechnika alkalmazásával, kellék- és díszlethasználattal. 

A vizsgán a tanuló szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl. kellékhasználatához, zenei, illetve 

hangeffektusok, hangtechnikai eszközök alkalmazásához). Az „untermann” személyéről a 

tanulónak kell gondoskodnia. 

3. A vizsga értékelése 

A bábszínészet gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a figura hiteles megteremtése a báb közvetítésével, 

- a beszéd és a mozgatás összhangja, hanggal és mozgatással való ábrázolás ereje, 

- nyelvi kifejezőeszközök használata, 

- a bábmozgatás kifejezőereje, pontossága, a mozdulatsorok folyamatossága, 

- kapcsolatteremtés a közönséggel, 
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- kettős színészi feladat ellátásánál a bábu és az animátor viszonya, 

- koncentráció, 

- térhasználat. 

A BÁB- ÉS DÍSZLETTERVEZÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Báb- és díszlettervezés 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Báb- és díszlettervezés 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Megadott jelenet 

- díszleteinek elkészítése makett formájában a játéktér jelzésével, 

- egy bábfigurájának elkészítése színtervvel és szakrajzzal. 

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott jelenethez a vizsgamunkát, 

amelyet a szóbeli vizsgarész előtt 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek. 

A tanuló akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája megfelelt. 

2.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva: 

- a tervezés és készítés szempontjai, 

- a megvalósítás eljárásai, 

- díszletmegoldások, 

- a paravánok és a bábtechnikák összefüggései, 

- a színpad részei. 

A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett kérdésekre 

válaszol. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- az alapanyag és a megjelenítés összhangja (technika, stílus stb.) 

- a makett, a báb, a színterv és a szakrajz kivitelezésének igényessége, pontossága, 

- a báb/díszlet képzőművészeti megjelenítése, karaktere, stilizáltsága, mozgathatósága, 

- formaalkotó, kifejező, konstruáló, karaktermegjelenítő képesség, 

- a méretek és arányok egymáshoz való viszonya, 

- a darab témája és a díszlet kapcsolata, 

- saját elképzelések kifejezése a vizualitás nyelvén. 

3.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- tájékozottság 

= a bábtechnikákban, 

= a színpadok, paravánok típusaiban, 

= a tartalom és a bábtechnikák összefüggéseiben, 

= a tartalom és a bábszínpadi látványelemek összefüggéseiben, 

- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége. 

A SZÍNPADTECHNIKA (SZCENIKA) TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. 
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1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színpadtechnika (szcenika) 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Színpadtechnika (szcenika) 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Megadott díszlettervhez 

- elölnézeti és alaprajz készítése méretarányosan, 

- bábtervhez szerkezeti rajz, kivitelezési terv készítése. 

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott díszlettervhez, a 

vizsgamunkát, amelyet a szóbeli vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező 

intézménynek. 

2.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva: 

- a bábszínházi megjelenítés sajátosságai, 

- a bábszínházi stílusok, 

- a különböző bábfajták mechanikai tulajdonságai, 

- a fontosabb szakkifejezések ismerete, 

- a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök, berendezések 

ismerete, színpadtechnikai tudnivalók, 

- tűzbiztonsági feltételek és balesetvédelem. 

A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett kérdésekre 

válaszol. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai. 

- a rajzok és a kivitelezési terv megfelelése a megadott terveknek, 

- a kivitelezés igényessége, pontossága. 

3.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- tájékozottság 

= a bábszínházi stílusokban, 

= a színpadok, paravánok fajtáiban, 

= a színpadtechnikában, 

= a különböző bábfajták mechanikájában, 

= a tűz- és balesetvédelemben, 

= a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök, berendezések 

terén, 

- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége. 

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Vers- és prózamondás 

- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc 

vagy 

- szerkesztett összeállítás 10 perc 

2. A vizsga tartalma 
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A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és bemutatnia egyéni 

produkcióját. 

Szerkesztetlen összeállítás 

A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen) készül, a 

művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet követnie. 

A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell előadnia. 

Szerkesztett összeállítás 

A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell 

összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain, dokumentum- 

és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást 

és a szerkesztést a tanulónak önállóan kell végeznie. 

Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a vizsgán igénybe 

vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia. 

3. A vizsga értékelése 

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- előadásmód, 

- beszédtechnika, 

- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén). 

A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Kreatív zenei gyakorlat 

- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-17 perc 

- szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc 

2. A vizsga tartalma 

A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon lehetőséget a zenéhez 

kötődő színpadi képességek minél színesebb bemutatására: 

- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól való 

függetlenítése, 

- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek segítségével egy 

akciósor lekövetése, ellenpontozása, 

- egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése. 

A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az összeállítás azonban 

hangsúlyosan zenei fogantatású legyen. 

Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 

Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál 

ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő, illetve lírai műfajú, nép-, illetve műdalok). A vizsgán a 

tanulónak a vizsgabizottság által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe 

vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 

Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre (részletre). A tanulónak a 

szaktanár által összeállított - rövid, verses, illetve prózai részletekből álló - tételsorokból kell egyet-

egyet választania. 

3. A vizsga értékelése 

A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai 

- gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása; 

- etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés minősége; 
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- hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció; 

- éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

(dallamimprovizáció). 

A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédtechnika 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában 

A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A gyakorlatokat a szaktanár 

állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből. 

- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi eszközének 

alkalmazásával; 

- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai szövegek 

felhasználásával; 

- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával. 

A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból álló tételsort 

állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja. 

A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

- a gyakorlatok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

Kommunikációs gyakorlatok: 

- verbális és nem verbális közlemények hitelessége, 

- kapcsolatteremtés, együttműködés. 
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7. GRAFIKA TANSZAK 
 

7.1 A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, 

feladatai 
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 

művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

7.2. Óraterv 

A tanszak tantárgyai 
Kötelező tantárgyak: 

Vizuális alapismeretek 

Rajz-festés-mintázás 

Műhelyelőkészítő 

Műhelygyakorlat 
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A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. Az 

előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie. 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat. 

- Média: fotó-video. 

- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, kézművesség, makett- és 

papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A műhely-előkészítő 

foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket. A 

képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti műhelyek 

közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. 

A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin 

részt vehet. 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet 

- Népművészet 

- A tanszak bármely tantárgya 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 

Vizuális 

alapismeretek 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz-festés-

mintázás 

   

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Műhelyelőkészítő 

   

2 

 

2 

     

 

 

 

  

 

Műhelygyakorlat 

     

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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7. 3. Évenkénti tananyag és követelmény 
 

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK   
 

 

Előképző 1-2. 

 

Követelmény 
Az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív képességeit fejlesztő 

program beindítása, az általános vizuális alapismeretek elsajátítása és az ezekkel való célszerű 

tevékenységsorok   munkafolyamatainak   kialakítása   a   tanulókban.   Annak   az   igénynek   a 

kifejlesztése, mely az örömteli munkát és a környezetükben fellelhető esztétikai minőségeket 

egyaránt felfedezi. Fontos feladata a programnak, hogy célként tűzze ki a gyerekek és tanárok közös   

tevékenységének,   a   tanári   korrektúra   elfogadásának   igényét,   az   alkotó   jellegű 

tevékenységek folyamatainak széles körű megismerését, vagyis az alkotásra nevelés 

folyamatának megalapozását. 

 

Tananyag 
A kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés, 

Az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás elsajátíttatása, 

A színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek megismertetése és 

játékos módon való feldolgozása, 

Az alapvető formaelemzés gyakoroltatása, 

A rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek mélyítése, 

Az  arányok,  a  kompozíció,  a  tér  és  sík alapvető  fogalmi  ismerete  és  az  ezekkel  való 

alkotó játékos munka kialakítása, 

Az önálló véleményalkotás, az önértékelés kialakítása, 

Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek jártasságszintű elsajátíttatása, Az 

örömteli alkotómunkára való felkészítés. 

 

Előképző 1.  

 

Tananyag 
Ismerkedés a tanulókkal 

Élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi készségszintjéről 

 

Élménykifejezés 

Élményrajzokon a szereplők érzelmeinek kifejezése 

Az  öröm  (születésnapomon,  győztem.),  bánat  (szomorú  voltam.),  félelem  (megijedtem.) 

megjelenítése 

A  színek  hangulati  szerepének  felhasználása  (mérettel,  tiszta  színnel  a  kép  központi 

alakjának kiemelése) 

Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll 

 

Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel 

Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt, megismerése 

Játékos gyakorlatok: 

- Pont - sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső, esőcseppek, szirmok), 

- Vonal  -  sűrűsödés,  ritkulás,  vékony,  vastag,  rövid,  hosszú,  vonalból  foltképzés 
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(zápor, szalmakötegek), 

- Folt  -  kicsi,  nagy,  fekete-fehér  foltritmus  (tél)  Technika:  grafitceruza,  tusrajz, 

papírtépés 

Műalkotások bemutatása: 

- Őskori barlangrajzok, 

- pointilista képek, Victor Vasarely vonalas jellegű képei 

Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással Karakter 

kifejezése arányok torzításával Hasonlóság, azonosság, 

különbözőség észrevetetése Jellemvonások felismerése 

képekről, fotókról Technika: plasztikai feladatok 

A tér felfedezése 

A képmezőben való tájékozódás és ennek gyakorlati alkalmazása 

Téri szituációs feladatok végzése építőkockával 

Irányfelismerés játék közben (fenn, lenn, kívül; belül) 

Irányok ábrázolásával kapcsolatos munkák készítése mesejelenetekből 

Technika: zsírkréta, tempera 

 

A tér ábrázolása 

A   tanult   téri   szituációk   és   arányok   ábrázolása   saját   élmény   alapján   (állatkertben, 

cirkuszban, játszótéren) 

Séta  az  állatkertben,  játszótéren  (termések,  növények  gyűjtése)  Állatok  rajza,  formázása 

agyagból 

Technika: zsírkréta, diófapác, lavírozott pác, monotípia, agyagozás 

Bábkészítés - bábjátszás 

A séta során gyűjtött növények, termések felhasználásával bábkészítés egyéni ötlet alapján 

Az elkészült bábok segítségével szituációs játékok, mese dramatizálása 

A színek világának felfedezése 

Ismerkedés a színekkel: 

- A főszínek megismerése, 

- Színkeverési próbálkozások, 

- A hideg-meleg színek megismerése, 

- Színkontrasztok szerepe, 

- A sötét és világos színek hangulati hatása 

A feladatok végezhetők: 

- Zene felhasználásával, 

- Az évszakok jellemző színeinek megfigyeltetésével, 

- Színkompozíciók létrehozásával 

Javasolt technika: akvarell, színes ceruza, mozaik 

Kiállítás, Múzeumlátogatás 

Múzeum  vagy  kiállítás  közös  látogatása.  Lehetőség  szerint  néprajzi  anyag  megtekintése 

(tájház, népi eszközök, viseletek) 

Csoportkiállítás rendezése 

Követelmény 
A tanuló legyen képes: 

- A vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére, 

- Az alapelemek alkalmazására (pont, vonal, folt, irány, tér), 

- Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni. 

Rendelkezzen alapvető jártassággal a színkeverésben. 

Jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelemeit. 
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Előképző 2.  

Tananyag 
Az előző évi ismeret felmérése 

A méretek, arányok megértése, felismerése 

A tér érzékeltetése (takarások) 

Szubjektív színhasználat 

Meseillusztráció készítés: leporelló - kollektív munkával 

Technika: tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás 

Műalkotások bemutatása: egyiptomi képek (takarások, kiterített tér) 

A szerkezet felfedezése 

Szerkezettel kapcsolatos feladatok (rész-egész, folyamat, kezdet, vég, sorrend) gyakorlati 

alkalmazása tematikus munkán (pl.: szüret) 

Technika: filctoll, papírdúc, papírvágás, -ragasztás 

Portré és alakrajz 

Önarckép készítése (emlékezetből vagy tükörből) Szüleim 

portréja (alapvető arányokra figyelemmel) Többalakos 

kompozíció alkotása (karácsonyi ünnepkör) Technika: 

grafitceruza, zsírkréta, kollázs 

A sík és tér 

Sík és tér fogalmának gyakorlati megismerése 

Maszk rajza, maszk készítése 

Témakör: farsangi népszokások (busójárás) A 

külső tér megfigyeltetése séta során Vázlatok 

készítése épületekről 

Játékos épülettervezés (papírplasztika, makett készítése vegyes anyagok felhasználásával) 

A térből szerzett ismeretek felhasználása kollektív munka során (az utcán) A 

feladatsorban javasolt technikák: zsírkréta, pasztellkréta, tempera, agyag 

A színek kifejező ereje 

A színek hangulati hatásának felhasználása 

Komplementer színpórok, színárnyalatok, tört és tiszta színek megismerése 

Gyermekversekhez, mesékhez díszlet és báb készítése 

Dramatizálás Kiállítás, múzeumlátogatás 

 

Követelmény 
A tanuló legyen képes: 

- A   vizuális   alapelemeket   (pont,   vonal,   sík,   folt,   felület   irány,   tér   kontraszt) 

felismerni és alkalmazni, 

- Megfigyeléseit,   élményeit   egyszerű   tárgyak, rajzok,   festmények   formájában 

megörökíteni, 

- A színek hangulatkeltő erejét alkalmazni. 

Ismerje és legyen képes alkalmazni 

- A kiemelést, 

- Az anyag, forma, funkció összefüggéseit, 

- Az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét, 

- Önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat. 

Legyen  képes  a  megismert  műalkotásokról  és  a  környezetükben  lévő  tárgyakról  (tanári 

segítséggel) véleményt mondani. 
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RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS 

 
Alapfok 1. 

Tananyag 
Formai felfedezések 

A  természeti  és  ember   alkotta  környezet  esztétikai  szempontú  vizsgálata  Közvetlen élmények 

elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés) 

A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata 

Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel 

A   formák   csoportjának   kompozíciós   megoldásai   a   kiemelés,   sűrítés   alkalmazásával 

(lavírozott tus, -pác eljárás) 

A feladatokhoz, problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése 

Mintázás.   Plasztikai   minőségekben   (ritmus,   textúra,   pozitív-negatív)   gazdag   felület 

létrehozása agyaglapon nyomhagyással 

Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően 

Különféle anyagokból (természeti, mesterséges) kollográfia készítésea faktúrák kontrasztjával 

Színek kölcsönhatása 

Művészeti élmények (színház,  tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban, 

színkontrasztok, színharmóniák alkalmazásával (pasztell, tempera, kevert technikák 

megoldásaival) 

Saját   élmény   kifejezése   képsorozattal   a   feladathoz   kapcsolt   műalkotások   elemzése 

nyomán, szubjektív szín-, térábrázolás lehetőségeivel 

Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság, bánat, félelem) 

Forma és mozgás 

Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel 

Mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése Vonalas 

ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk, film, fotó) alapján 

A   forma   felépítése,   formatömegek   megjelenítése   ecsetvázlattal,   színfoltokkal   (álló-, 

guggoló, több-kevesebb figura, árnyképek) 

Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás látogatás 

A téli ünnepkör néhány eleme (hagyományok, szokások) 

Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan (Betlehem, regölés) Az 

anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel Játékkonstruálás, agyag-

kerámia fejű bábok, babák textil és más anyagok alkalmazásával 

Ember és terek 

Épített  terek,  helyi  építészeti  (műemlék)  alkotások  megfigyelése,  építészeti  motívumok 

gyűjtése (vázlatok). 

Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt redukcióval, kontraszttal 

Tus és szénrajzok nagyobb méretben 

Plasztikai  megjelenítés  papír  és  más  anyagokkal  Térplasztika  illusztratív  tartalommal 

(labirintus) 

Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér használattal, az 

alkalmas technika megválasztásával 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni 

- A síkbeli ábrázolás alapvető elemeit, 

- A különböző rajzi és festészeti technikákat (tus, szénrajz, vízfestés, tempera). 

Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni. 
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Alapfok 2.  

 

Tananyag 
Természeti motívumok 

Növények  (fák)  formája,  szerkezete,  színei,  a  forma  és  színkarakterek  (színes  ceruzák, kréták, 

akvarell technika) 

Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával 

Életfa  motívum  megjelenítése  (népmesék,  legendák,  mítoszok  alapján),  sgraffito  jellegű 

viaszos technika alkalmazása 

Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel (színes tussal) 

Növény  és  állat  tanulmányok,  illusztrációk  különböző  művészeti  korokból  különböző 

kultúrákból 

A mítoszok, legendák állatai 

Fantáziára épülő illusztratív feladatok 

Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján 

Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetése vonalrajzzal 

A  mesék  táltosai,  paripái  -  alkotó  képzelet  és  tanulmányok  felhasználásával,  figurális 

dombormű mintázása 

Kép, jel, jelkép, szimbólum 

A forma jele, a karácsony jelképei - dekoratív tervezés 

Mézeskalácsformák tervezése. 

A mézeskalács sütés hagyományai, a mézeskalács díszítése 

Karácsonyi díszek szalmából 

A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme 

Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-változás, a mimika megjelenítése képi igénnyel 

Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában 

Viselhető   maszk   készítése   torzítással,   szimbolikus   tartalommal,   plasztikai   minőség, 

grafikai minőségek alkalmazásával (papír-, gipszmasé, agyag) 

A képzőművészet és társművészetek (színház, irodalom, zene, tánc) kapcsolata 

Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése 

Forma, tér, szerkezet 

A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata 

Konstruálás,  különböző  szerkezetek  készítése  többféle  anyag  felhasználásával  (pálcák, drót) 

Néhány egyszerűbb szerkezet képi síkredukciója 

Képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók színes kompozíciói, 

csoportmunkában, nagy méretben, illusztratív tartalommal 

Kiállítás látogatás (műfajok felismerése) 

 

 

Követelmény 
A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel. 

Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezésmódokban. 

 

Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit. 

Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására. 

Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai bemutatására; a mesék, 

történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására. 
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Alapfok 3.  

 

Tananyag 
A síkból a térbe 

Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása. 

A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) virtuális (képzelt) térbe történő elmozdulásai 

Játék a vonallal a sík és tér határán 

A Térábrázolási rendszerek 

Térábrázolási  rendszerek  feldolgozása  a  művészettörténet  nagy  korszakain  Isi  keresztül, 

műalkotás-elemző órák segítségével 

Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római 

Tér és idő feldolgozása 

Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal 

Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása axonometrikus formában 

Technika: tempera, tollrajz 

Statika és dinamika 

Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés, nagyságrendi kiemelések 

természetes és mesterséges formák, saját élmény és illusztrációs feladatok segítségével 

A kompozíciós elemek szerepe 

Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika 

Vonal, folt, szín 

A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás alapján 

A  természetes  és  mesterséges  környezet,  a  hagyományos  népi  életmód  eseményeinek 

feldolgozása 

Archaikus kultúrkincs 

Az  archaikus  kultúrkincs  és  évszakhoz  fűződő  népi  hagyományok  képi,  plasztikai  és 

grafikai feldolgozása 

Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia 

Követelmény 
A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét. Tudjon bánni a grafikai 

eszközök közül a tollal, krétával. 

Ismerje  a  12  fokú  színskálát  és  tudja  azt  képek  elkészítésénél  alkalmazni.  Ismerje  az 

emberiség  mítoszainak  néhány  fontos  művét  és  legyen  képes  ezzel  kapcsolatos  művek 

elkészítésére. 

Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét. 

 

Alapfok 4.  

 

Tananyag 

 
Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

Tiszta színekből és szürkékből építkező kép 

Három főszínre hangolt kép 

Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt 

Komplementer színpárok 

Szín és tér, színes tér - színes plasztikák 

Spirál és hullám 

Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni és élményszerű feldolgozása 
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Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs), grafikai (metszet, tollrajz) és plasztikai 

(gipsz, agyag) feldolgozás 

Műalkotás elemzés 

Összehasonlító műelemzés az ókeresztény kortól a XX. sz. elejéig 

Az elemzés és feldolgozás az évfolyam feladataihoz kötődik 

Életképek 

Életképek és térábrázolási rendszerek 

Korok  ünnepeinek  és  hétköznapjainak  megjelenítése  a  megismert  ábrázolási  rendszerek 

segítségével 

Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, jelmezek, díszletek 

Mondák, eposzok 

Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése (Biblia,  Arthus mondakör, 

Mahabharáta - Szávitri története, a csodaszarvas monda) 

Főhős  és  mellékszereplő  viszonyának  kompozíciós  érzékeltetése  Ikonszerűség  és  epikus 

előadásmód 

Zárt formájú kompozíciók 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a komplementerekig. 

Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának elkészítésére, a bennük rejlő 

dinamika felismerésére. 

Legyen képes illusztrációs munkák készítésére. 

 

Alapfok 5.  

 

Tananyag 
Szerkesztések 

     Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő megismertetése 

Test-modellek 

Az  egyszerű  és  összetett  forgástestektől  a  zárt  és  nyitott  szögletes  testekig  Modellezés, 

származtatás, nézőpontváltás, vonal értékek 

Technika: ceruza és szénrajz 

Drapériák, egyszerű csendéletek 

Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín redukció, monokromitás 

Megvilágítási feladatok 

Telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény (rajz, festés, fotó.) 

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika Kompozíciós 

módszerek, a tér illúzionisztikus megjelenítése A műfajok 

születése 

A  megismert  művészettörténeti  korok  műveinek  felhasználásával  parafrázisok  készítése  

(portré, csendélet, tájkép) 

Követelmény 
A  tanuló  ismerje  a  vetületi,  axonometrikus  és  perspektivikus  ábrázolás  alapelemeit,  tudjon 

azok segítségével egyszerű és bonyolult testcsoportokat ábrázolni. Legyen képes a 

színdinamikai ismeretei felhasználásával önálló képek elkészítésére. 

Ismerje  és  tudja  alkalmazni  önálló  munkáinál  a  plasztikai  szabályokat,  negatív  pozitív 

formákat. 
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Alapfok 6.  

 

Tananyag 
Nézőpontváltás 

Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba rendezése 

Nézőpontváltás 

A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai 

Festés, rajzoltás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén) 

A portré 

Portré készítése élő modellről 

Szerkezeti és arányrend 

A fej mozgásban 

Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi igénnyel) A 

portré rajzolás kánonjai 

Az emberi alak 

Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és feldolgozása 

Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok (kéz és láb) Rajzi, 

plasztikai munkák 

Játék a műalkotással (összevetések) 

Impresszionizmus,  századelő,  törzsi  kultúrák,  fauve,  a  XX.  sz.-i  izmusok,  avantgarde, 

neoavantgarde 

Játék a műalkotásokkal (belenyúlás, átalakítás, montázsok) 

A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozás  képi, plasztikai 

eszközökkel 

Szintézis - Mestermunka 

Önálló   alkotás   létrehozása   személyes   vagy  irodalmi   élmény  alapján   tetszés   szerinti 

technikával az eddig megismert képzőművészeti témák, feladatok és technikák segítségével. 

 

Követelmény 
A  tanuló  ismerje  és  használja  a  jártasság  szintjén  a  képi,  plasztikai,  grafikai  technikák 

alapelemeit. 

Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit. 

Legyen   képes   önállóan   a   klasszikus   emberábrázolás   szabályainak   alkalmazására   (képi, 

plasztikai feldolgozás). 

Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártasa műalkotások elemzésében. 

 

Továbbképző 7.  

 

Tananyag 
Feladatok a térre - síkban 

Rajzolt és festett belső terek - a perspektíva törvényei szerint Teremsarok, táj az ablakon át, 

beállított interieur rajzolása, festése 

A felületek és formák változatos megjelenítése - kiemelések és tónusozások. A perspektíva 

érzékeltetése vonalakkal 

Szerkezeti rajz, tónusos rajz szénnel, pittel, pasztellal, akvarell 

Az  elkészült  tanulmányok  feldolgozása:  tollrajz,  színespapír-kollázs  és  grafikai  lapok 

(linó-, papírmetszet) formájában 

Feladatok a térre - térben 

A  külső  és  belső  tér  ábrázolása  egyszerű  térbeli  elemek  segítségével  Agyagszobor, 
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agyagplakett készítése a mintázás alapelveinek - formaépítés, arányok, térbeliség, pozitív- negatív 

formák - szemléletes megjelenítésével 

Javasolt  szemléltetés:  Nagy  István,  Ferenczy  Károly,  Ferenczy  Béni,  Barcsay,  Bonnard, 

Vuillard, Schaár Erzsébet 

Feladatok a térre 

A drapéria 

Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal  való ábrázolás (rajz  és akvarell, szén és 

pasztell) a drapériamozgásban 

A szálló drapéria, mint téma 

Fotó készítése drapériáról és annak megfestése 

A drapéria, mint plasztikai elem, takarások és díszítések 

A drapéria, mint jel 

Fríz mintázása, gipszfaragás drapéria motívum után, gipszöntések drapériáról 

Javasolt szemléltetés: 

Caravaggio, Barcsay, Manzu, Christo, Giacometti 

A portré 

Egyszerű  szerkezeti  rajzok,  a  formák   felismerése  az   árnyék   változásakor  az   arcon, 

bevilágítási  feladatok,  fej  rekonstrukció  koponya  alapján  és  szerkezeti  ismeretek  (pl.:  a 

Magyar Nemzeti Múzeum koponyából történő rekonstrukciós szobrainak vizsgálata) Koponya 

ceruzarajza 

A  portré,  mint  karakter,  karikatúrák  és  krokik  készítése  modell  alapján,  vonalas  rajz  - 

önarckép 

Portré készítése, koponya mintázása Gömb, mint térbeli probléma - mintázás 

Osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

Portré gipszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző nézetekből 

Javasolt szemléltetés: 

Reneszánsz   portrék,   Cezanne   festmények,   római   portrészobrok,   Melocco,   Barcsay, 

Picasso, Schaár, Modigliani, Brancusi, Chuck Close 

Rajzi és plasztikai tanulmányok "segédanyagai" 

Vázlatok készítése 

A  vonallal  való  rajzolás  módozatai  pontozott,  rácsozott,  satírozott  rajz  és  foltképzés, 

(nagyítás  és  kicsinyítés  rajz  segítségével)  vonalhálós  rajzolás,  faktúrák,  a  mintázásban 

testrészek, fejrészek rajzolása és mintázása, esetleg gipszöntvény alapján 

Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik 

Javasolt szemléltetés: 

Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Escher, Ferenczy Béni, Picasso, Lautrec. 

Ábrázolás és szerkesztés 

A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 

Gyakorlatok a kétpontos perspektívával, a kavallieri axonometria és a Monge 

szerkesztéssel 

Vonal a térben - fém, spárga és üvegplasztikák 

Javasolt szemléltetés: 

Escher, építészeti rajzok, tervek 

Nagy méret, kis méret 

A  korábbiakban  feldolgozott  témák,  tanulmányok  egyéni  vagy  csoportos  módon  történő 

megfestése,  megrajzolása  nagy méretben  (csomagolópapír,  A0  rajzlap),  illetve  kisméretű 

kartonra (A4 méret) 

A  méretváltásból  adódó  kompozíciós  problémák  kielemzése  Az  olajfesték  használatának 

kipróbálása 
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Követelmény 
A tanuló legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában. Ismerje a sík és 

térábrázolás  szabályrendszerét;  a  rajzi,  festészeti  és  plasztikai  ábrázolások  leggyakoribb 

formáit; az ábrázoló geometria és a szerkesztő térábrázolás szabályait. 

Legyen jártas a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében, a sík és térbeli művek 

önálló alkotó létrehozásában. 

 

Továbbképző 8.  

 

Tananyag 
Az alak 

Krokik az állatkertben vagy vázlatok háziállatokról Krokik 

csoporttársakról, álló, fekvő és mozgó alakok Rajz, agyag 

és viasz krokik, tus és pácvázlatok Csontváz rajza 

Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása, kollázsok  és  

montázsok  emberi  alakok  átalakításával,  emberi  alakrészletek  rajzainak összeillesztése, 

fotószekvenciák emberek mozgásáról 

Javasolt szemléltetés: 

Izsó M. E. Muybridge, D. Hockney, Rodin, Holbein, Dürer, Giacometti. 

Figura a térben 

Beállítás interieurben, a figura és tér viszonya a fény-árnyék változásaiban 

A geometrikus tér és a szerkesztett árnyék figurával, arányproblémák, agyagban mintázott figura 

épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben, plain air és embercsoport Javasolt 

szemléltetés: 

Szinyei M. Degas, Monet, Schaár E., Caravaggio, El Greco, Csernus T. 

Átváltozások 

Az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal, más méretben 

Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel 

Plasztikai munkák szokatlan- talált - anyagokkal 

Egy feladat sokféle megoldása, variációk anyagokra, stílusokra 

Javasolt szemléltetés: 

M. Ernst, Picasso, Ensor, Dali, Duchamp 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

Másolatok készítése, hagyományos festészeti, plasztikai ésgrafikai eljárásokkal, 

belerajzolások,   átfestések,   stílusparódiák,   híres   festmények   megmintázása,   méret-   és 

elemváltoztatások 

A természetben 

Vázlatok és festmények készítése a természetben 

A plain air-ben való munka megismertetése 

Grafikai művek készítése vonalrajztól a lavírozott tusig Az 

akvarell és a gouache. Fotózás a természetben Fotóséták 

Javasolt szemléltetés: 

A  barbizoni  iskola  alkotásai,  a  nagybányaiak,  a  szolnoki  és  a  szentendrei  művésztelep 

műveiből 

A szerkesztett és az illuzórikus tér 

(Látszat és valóság) 

A  perspektíva  csapdái,  kvázi-terek  készítése  -  tükörobjektek,  díszlettervek  egy megadott 

műhöz,  egy  ismert,  pl.  reneszánsz  belső  tér  (festményháttér)  megépítése  makettben, 

megszerkesztése rajzban 
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Javasolt szemléltetés: 

Díszlettervek, építészeti alkotások, Bachmann G. H. Hollein 

 

Követelmény 
A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény-árnyék, folt, elrendezés, stb.) tudatos 

alkalmazása az alkotó munkában. 

A  megjelenítés  intenzitásának  befolyásolása  az  önálló  tevékenységekben.  A  vizuális  nyelv 

jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség. 

Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete. A képi konvenciók ismerete. 

A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban való jártasság. 

 

 

Továbbképző 9.  

 

Tananyag 
A  9.  évfolyam  tananyaga  átmenetet  képez  a  8.  és  a  10.  évfolyam  elemző  és  alkotó 

újraértelmező feladatai között. 

Megjelennek az átírással, az alkalmazott feladatokkal kapcsolatos tevékenységek, miközben egyre 

hangsúlyosabbá válik a korrektúra nélküli munkavégzés kialakítása, a 

művészettörténeti, néprajzi ismeretek alkalmazása, beépítése a saját alkotásokba. 

A   vizuális   kommunikáció   alaposabb   megismerése,   illetve   a   mozgókép   bekapcsolása   a 

tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem kialakítását segítheti elő. 

Átírás és alkalmazás 

Természet  utáni  tanulmányok  átírása  különböző  grafikai  technikákkal  (tus,  fotografika, 

papírmetszet, linómetszet) 

Tervezési feladatok alkalmazott grafikai munkákra Plakátok, naptárak, arculatok tervezése 

Arcátírások,  arcfestések,   díszítő  ábrázolások  a   testen,  testfestés,  tetoválás  Smink  és 

karakter, jellemző arcok egy színházi előadás szereplőinél. Javasolt szemléltetés: Tetoválások,  

törzsi  maszkok,  ausztrál  bennszülöttek  testfestései,  japán  színészálarcok, fotografikák, 

linómetszetek (Nolde, Kirchner) plakátok különböző korokból 

Játék a színekkel 

Színsorok   készítése   és   alkalmazása   szabadon   választott   témára   Színperspektíva   és 

alkalmazása a korábban elkészült művek felhasználásával 

Színviszonylatok érzékeltetése - fehér kép, fekete kép - készítése Monokrómia, monotónia, 

egyszínű sorozatok festése 

Javasolt szemléltetés: 

A  szinoid  rendszer,  a  Bauhaus  színtani  dokumentumai,  Károlyi  Zs.  P.  d.  Francesca 

festmények 

A térplasztika 

Szobortervek külső környezetben Formatanulmányok kövekről Absztrakt formák 

Természetes formák 

Kút terv 

Figura  és  természeti  forma  (pl.:  növény,  szikla)  kapcsolata  a  plasztikában  Különböző 

anyagok felhasználása térplasztikai munkákhoz 

Javasolt szemléltetés: 

Moore, B. Hepworth, Borsos M. Serra T. Cragg 

A filmvilág 

Filmtervek készítése adott témára: 

- A kompozíció gyakorlása, 
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- A kivágás, 

- Montázs megismerése, 

- Önfilm készítése videokamerával, vagy S-8 kamerával. 

Javasolt szemléltetés: 

BBS filmek a 60-as 80-as évekből, Maurer, Erdély M. 

A műalkotás, mint korélmény 

Játékos  feldolgozás  különböző  stílusú  képzőművészeti  alkotásokkal  Szobrok  megfestése, 

festmények  megmintázása  stílusparódiák  Alkotások  készítése  különböző  eszközökkel, 

különböző stílusokban. Műalkotásmontázsok, anakronisztikus részletek beépítése a 

műalkotásokba 

Népművészet és természet 

Népművészeti  alkotások  és  azok  anyagainak  feldolgozása,  természetközeli  technikák 

(fazekasság, szövés, fonás, kosárfonás) beépítése alkotásokba Ismerkedés a magyar népviselet- és 

tárgykultúrájával 

Javasolt szemléltetés: 

Népművészeti  alkotások,  anyagok  és  technikák,  Samu  Géza,  Schéner  Mihály "  Fáskör  " 

művészei. 

Követelmény 
Az  elvont  gondolkodás  (absztrakció,  redukáló  és  átíró  képesség)  kialakítása  és  gyakorlati 

alkalmazása. 

Az  elemző  képesség  jártassági  szinten  történő  alkalmazása.  Az  ábrázoló  geometria  és 

alkalmazásának ismerete. 

A  vizuális  kommunikáció  jel-  és  jelzésrendszerének  alkalmazása.  Az  önálló  alkotómunkára 

való törekvés kialakítása és gyakorlása. 

 

Továbbképző 10.  

 

Tananyag 
A  tananyag  a  10.  évfolyamban  természetszerűleg  az  utolsó  három  évben  megismert  és 

megtanult eljárások összefoglalása. 

A tanulók ebben az életkorban már képesek önálló módon megszervezni alkotó 

tevékenységüket. 

Az  ismétlő  jellegű  feladatok  egy-egy  összefoglaló  munkában  is  megjeleníthetők  (erre  tesz 

javaslatot a tantervi program is), de sok kisebb feladat megvalósítására is mód nyílhat. Egyetlen   új   

témakör   a   médiaművészet   megismerése,   videó,   számítógép   használata   a képzőművészeti 

kultúrában. 

Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására 

Szabadon választott témában tempera  vagy olajfestmény készítése, színtervekkel és  rajzi 

tanulmányokkal együtt nagy méretben (portfolió az alkotási folyamatról) 

Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására 

Szabadon  választott  anyaggal  (gipsz,  agyag,  fa,  viasz)  köztéri  szoborterv  elkészítése 

szobrászállvány használatával 

Tervrajzok,  esetleg  a  mű  elhelyezését  imitáló  fotómontázsok  mellékelésével  (portfolió  a 

készülő szobor munkafázisairól) 

Feladat a grafikai technikák alapszintű ismereteinek összefoglalására 

Egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése szabadon választott 

témában,  előkészítő  vázlatokkal  együtt  (portfolió  a  készítés  folyamatáról,  az  esetleges 

felhasználási módról - könyv, naptár, prospektus.) 

Reklám 
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A tömegkommunikációs eszközök, sajtó, Tv, Rádió működésének megismerése 

(tájékozódás szintjén) 

Egy reklámkampány vizuális elemeinek megszervezése (arculat, riportok, kisfilm) 

tervezési szinten 

Javasolt szemléltetés: 

Reklámfilmek és szövegek a tömegkommunikációs csatornákról 

Médiaművészet 

Alapszintű  ismeretek  elsajátítása  a  videós  és  számítógépes  grafikai,  művészeti  kifejező- 

módokban 

Rövid  videós  önfilm  (önportré)  készítése,  ehhez  számítógépes  feliratok,  szövegsorok  és 

egyéb grafikai anyagok tervezése és kivitelezése 

Javasolt szemléltetés: 

videoművek - Bódy G. Révész L. L. 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- A vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

- Azok jel- és jelentésrendszerét, 

- A sík és térábrázolás szabályrendszerét, 

- Az ábrázoló geometria alapelemeit, 

- A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 

- A médiaművészet kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait, 

- A képi konvenciók jelentéshordozó elemeit, 

- Az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit, 

- A vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét, 

- A művészettörténet nagy korszakait. 

A tanuló legyen képes: 

- A tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra segítségével történő) 

feldolgozására, 

- A művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

- Sík- és térbeli művek létrehozására, 

- Konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

- A  látvány,  illetve  az  abból  történő  absztrakció  elemző  értelmezésére,  sokrétű 

feldolgozására (tanári segítséggel), 

- A  művészettörténeti  korszakok  megismert  értékeit  kreatív  módon  alkalmazni, 

adaptálni saját alkotómunkájukban. 

 

MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ 

 
Alapfok 1. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Frotázs 

 Anyagnyomatok – „kopírozás” 

 Különböző fakturális tárgyak nyomatai 

 Kisebb méretű tárgyak lenyomatása 

 Tárgypecsét- kedvenc, jellemző tárgy nyomata – mappákon, füzeteken… 
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Alapfok 2. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Papírmetszet 

 Egyszerű papírmetszet készítése 

 Vágás, tépés kartonból, alakítás, képépítés 

 Játékosság 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

ELMÉLET 

A grafika 

A grafika fogalma 

A rajz szerepe a képzőművészetben 

Az egyedi rajz 

A sokszorosított lapok 

Történeti áttekintés 

Alkalmazott- és képgrafika különbözősége 

A grafika nagymesterei 

A grafika anyagai, eszközei 

A kézi és gépi sokszorosítás műveletei 

A grafikai műhelygépek megismerése 

Látogatás grafikai szakkiállításon és grafikusművésznél 

A papírok különbözőségének megismerése 

A grafikai technikák műfaji követelményei 

Az egyedi rajz szerepe a képi világ megismerésében és a képépítésben 

A rajz egyedisége, műfaji kritériumai 

A gesztusrajz 

Az eszközök műfajkijelölő szerepe 

Számítógépes grafika érintése, kinyomtatás 

A képzőművészet alapfogalmainak szerepe a grafikai munkában 

Ritmus, felület, vonal folt, kompozíció, szín, méret 

Vonal-karakterjáték 

A vonal pszichikai kifejezőereje 

Az egyéniség megjelenítése önarckép vonallal, absztrakcióval 

Vérmérsékletet mutató vonalhasználat 

Különböző sorsok, különböző korok, különböző egyéniségek, különböző vonalhasználat 

A kifejezés, alkotás eszközrendszerének megismerése 

Az elemek elrendezése 

Az alkotás technikája 

 

GYAKORLAT 

Alkotás 

Egyedi rajzok készítése annak összes kritériumának, megismert lehetőségeinek felhasználásával 

 

FELADATOK 

A vonal ritmust kifejező hatása 

Ritmikus, lüktető felület kialakítása automatikus vonalhasználattal 
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Sűrítés, lazítás, tömörítés 

Nyugodt és kavaró felület kialakítása 

Vonalháló, vonalgubanc 

Tenger kifejezése vonallal 

A vonal karaktermegjelenítő szerepe 

A vonalkarakter tudatos használata 

Dombos vagy sziklás táj, természetes és épített környezet hangulati hatásának kifejezése vonallal 

A jelrendszer szerepe 

Jelrendszerrel élettörténeti mese 12 részre osztott lapon 

A mese jelekkel, háromszögekkel, négyzetekkel, szabadformákkal, kötött formákkal való kifejezése 

Én ez a forma vagyok; szüleim, nagyszüleim formái; testvérem, barátom, ellenségem formái 

Elrendezés a képmezőben 

Mi történik velük: „jönnek, elmennek, meghalnak…” gondolat kifejezése 

Az illusztráció 

Illusztráció készítése tusrajzzal 

A monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepe 

Csurgatás, fröcskölés, fújás 

Átalakítás, belelátás, formafelfedezés 

Az egyedi nyomtatás – a monotypia 

A vonal új karaktere 

Nyomtatás ujjal, fésűvel, tárgyakkal 

Felületképzés – faktúra, textúra – alakítás 

A szín szerepe a monotypiában 

Hasonló hangulatra, színre, technikára, harmóniára és diszharmóniára épülő kompozíciók 

összeállítása azonos méretben 

Alkalmazott grafika 

Érintőlegesen az alkalmazott grafika, a piktogram, a betű, a monogram bemutatása 

Az egyedi jelek 

Saját mappa tervezése, kivitelezése 

Saját jel – betűkarakter, embléma kialakítása 

Organikus képalkotás 

Természeti formák grafikai tanulmányozási és átírási lehetőség 

Szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, átrendezés, szabályosság-

szabálytalanság 

 

Követelmények 

A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a sokszorosított grafikai 

eljárások között. 

Ismerje és alkalmazza azt. 

 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

ELMÉLET 

A nyomtatás fogalma 

Természetes nyomatok tanulmányozása 

A nyomtatott kép létrehozásának kritériumai 

A grafika története 

Történeti áttekintés 
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 Természeti népek 

 Középkor – textil előnyomás, előrajzolás 

 A nyomtatás feltalálása – ideológiák 

A betű, a könyvnyomtatás 

Az alkotás technikái 

 Anyagnyomatok, krumplivéset, krumplinyomat, frotázs, papírmetszet, szemét – maradék 

nyomtatás, kompozíciós gyakorlat, automatikus és tudatos alakítás 

 

GYAKORLAT 

Különböző színű és felületű papírra különböző tárgyakkal nyomatok készítése 

A dúc fogalma 

A folt szerepe a vizuális nyelvben 

Ritmus, ismétlés, pozitív-negatív forma, eszközhasználó készség, tervezőkészség,- képességek 

kialakítása 

 

FELADATOK 

Nyomhagyási kísérletek 

A természetben, a környezetünkben található nyomásra alkalmas tárgyak felfedezése, gyűjtése 

A nyomhagyással kapcsolatos elmélet tisztázása, a nyomhagyási lehetőségek bemutatása 

Ujjbegynyomat, zsebkosz-nyomat, aprópénznyomat, morzsanyomat, gombnyomat, falevélnyomat, 

kőnyomatok, ág, inda, talált tárgy nyomat készítése 

Ceruzával frottázs, kopírozás, majd dúcként használva nyomtatás készítése 

Balesetvédelmi oktatás; gépek, higítók használata 

Nyomtatás tárggyal 

Kiválasztott kedvenc tárgy nyomatával pozitív-negatív forma, vaknyomat, dombornyomat, ritmus, 

harmónia, diszharmónia létrehozása 

A folt és a foltrendszer, mint rendezettség, rendszer, optikai játék, vízszintes, függőleges, ferde 

lerendezés, dekorativitás, díszítések 

Képkeret, bordűr, foltstruktúra kialakítása a tanult ismeretekkel 

Piktogram 

Természeti formák és azok rajza, majd frottázsa 

Lenyomtatásával saját jel, jelrendszer kialakítása 

Textilnyomatok 

Faktúranyomatok képzése kordbársony vonalaival 

Geometrikus kép kialakítása 

Krumplinyomat 

Krumpli, répa, alma … faragása, majd nyomtatása ehető ételfestékkel, utána a kiszedett negatív 

formákkal dúcleves készítése 

Kölcsönkért dúccal nagy kép készítése 

Terülődísz, ruhaminta, tapétaminta, házfalminta, csomagolópapír-minta tervezése és kivitelezése 

ritmus, szín, tükörkép, megfordítás alkalmazásával 

Papírmetszet 

A magas nyomás fogalma 

Kartonból ollóval, szikével vágott csíkok, foltok képzése – azok felragasztásával – nyomódúc 

kialakítása 

A dúc gazdagítása tépéssel és 1-1 talált tárgy beiktatásával  

Játékosság a tervezésben, kivitelezésben 

Variációk papírmetszetre 

A már kész papírmetszet alá színes egylapdúccal szín nyomása  

Szárítás után a felület gazdagítása 
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A papírmetszet során megmaradt kartonokból, filcmaradékból, textilekből kompozíciók létrehozása 

Képépítési gyakorlatok kimaradt negatívok pozitívként való felhasználásával 

Papírpecsét 

Papírpecsét készítése dombornyomattal  

Játék a fénymásolóval 

Fénymásolt képek egymásra nyomtatása 

Telítettséggel, elmozdítással más-más variációk készítése 

Számítógépbe scanelve a nyomtatott kép alakítása a felhasználó igénye szerint 

Követelmény 

A tanuló ismerje a frottázs és a monotypia fogalmát, ismerje fel technikai különbözőségeiket. 

Tudjon róluk beszélni. 

  

Alapfok 5. 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

Természeti formák célirányos megfigyelése, forma és színredukció 

Tömeg – egyensúly, pozitív-negatív forma 

A sokszorosított grafika műfaji jellegzetességei 

Létrehozható-e a nyomtatott képhez hasonló- vagy más eszközzel 

Belső szerkezet, mozgás, játékosság, felület elrendezés, dekorativitás, ritmus, dinamizmus 

Grafika történet 

Történeti áttekintés: magyar linómetszők 

Technikai ismeretek, sajátosságok 

Az átírás, egyszerűsítés lehetőségei 

A linó sajátosságai 

A megtervezés szükségessége 

 

GÍAKORLAT 

Magasnyomás: linóleum, illetve PVC padlóba metszés 

Anyag és eszközismeret 

Baleseti lehetőségek 

 

FELADATOK 

Ismerkedés a linókészítéssel 

Történeti áttekintés: pecsétlőhengerek, a könyv 

Ujj és kézgyakorlatokkal fakturális, megdolgozhatósági játékok, felületalakítás, felületkitöltés 

A linó sajátosságai, műfaji követelményei 

Az eszközhasználat specifikumai 

Próbalemezek lenyomtatása 

Egyéniség – közösség – egy méret, különböző felületek, faktúrák, jelrendszerek 

Két különböző szín megválasztásával linósakktábla készítése 

Pecsétlőhenger készítése 

Kis négyzetekkel pecsétlőhenger kialakítása 

A tömegábrázolás kezdetei a művészettörténetben (egyiptomi, babiloni, asszír művészet) 

Tapéta, falminta, csomagolópapír, zacskóra nyomtatás, terítő és ágynaműgarnitúra készítése 

pecsétlőhengerekkel 

Exlibris 

A kisgrafika fogalma – magyar kortárs törekvések és eredméynek 
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A redukció szükségessége, a hasznosság 

A betű szerepe, mennyisége, aránya 

Névjegykészítés 

Linókészítés 

Önálló linólap tervezése és kivitelezése 

A terv átmásolásának lehetőségei 

Vágás, nyomtatási trükkök, próbanyomat, fejlesztés, a negatív kivágása 

Az elrontott linódúc kijavítása 

A színek szerepe a magasnyomásban 

A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában 

A nyomótükör alá színes lapdúc nyomása 

„Hamis” színes linómetszet készítése 

A dúc szétvágásával, külön darabok más-más színnel felfestékezésével, összeállításával színes 

nyomatok készítése 

Dekorativitás, egyszerűség, nagyszerűség, tiszta munka 

A színes sokszorosítás alapja 

Többdúcos linómetszet készítése 

Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás, önálló képalkotás 

Sorozatkészítés amorf keretű linódúcokkal 

2-3 lapból álló meseillusztráció létrehozásával iskola, óvoda, gyermekszoba díszítése 

Kis gyermekkönyv, leporelló készítése 

 

Követelmény 

A tanuló a gyakorlatban tudjon – feladatának – megfelelően választani a magasnyomási eljárások 

között. Ismerje a papírmetszet és a linómetszés műfaji szabályait és a dúc fogalmát. 

 

Alapfok 6. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

A képi megjelenítés eszközrendszere 

A kifejezés, a látvány, az élmény és az eszköz egysége, egységesítése 

Az egyén kifejezőeszközeinek megtalálása 

A látvány értelmezésének műveletei 

 

GYAKORLAT 

A fém alapú sokszorosított dúcok, lehetőségeinek megismerése 

Balesetvédelmi oktatás (a savak hatása) 

 

FELADATOK 

A hidegtű 

Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó 

eszközökkel 

A dúc felnagyításával a vonalkarakter a vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása 

Nyomtatási gyakorlat 

A technológiai sor betartásának gyakorlása, nyomtatás, kitörlés… 

Szabad asszociációk 

Különböző alakúra vágott dúcformák variációival tetszőleges képalakítás, munkavégzés 

Tudatos komponálás, felületkitöltés, felületkezelés sértéssel 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 237 

A szabadon hagyott és megdolgozott felület arányának megtervezése, különös alakú nyomatok 

készítése 

Színes hidegtű vagy pusztatű 

A dúc kézzel színezésével különböző színhatások, színhangulatok elérése 

Variálható színek – a játék a kitöréssel 

A savak szerepe a nyomtatásban 

Alapozóanyagok felfestéssel, rajzolásával, saválló területek kialakításával geometrikus képi séma 

vagy figurális, dekoratív felület létrehozása 

A savak szerep 

A hordozóanyag 

A papírok ismerete 

Vízjelek, papírméretek 

Aláírás, paszpartuzás, installálás 

A magas- és a mélynyomás variálásának lehetőségei 

A témának megfelelő, valamint az egyénnek megfelelő technika megválasztása 

Felületgazdagítás 

A saválló folyadékkal felfestett felületek karctűvel való fejlesztése 

A próbanyomattól a kiállítási darabig 

A tiszta és kevert technikák megismerése 

Komplex feladat 

Naptár készítése a 12 csillagöv felhasználásával, szabadon választott technikával 

Betű, összeépítés, sorozat 

Versciklus illusztrációja, több önálló egységből összeálló sorozat készítése 

 

Követelmény 

A tanuló tudjon különbséget tenni a magas- és mélynyomás között. Ismerje fel a nyomatokon az 

erényeket és a hibákat. Tudjon értékelni művészettörténetileg meghatározni, technikai kritikát 

mondani. Legyen képes munkáját esztétikusan tálalni. 

 

 

 

Továbbképző 7. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

ELMÉLET 

Grafikai ismeretek 

Az elmúlt négy évben tanultak összegzése 

A rézkarc és a rézmetszés fogalma, története 

A kottától a képig 

 

GYAKORLAT 

Rézkarckészítés 

Az anyagok gyakorlati megismerése: 

 kemény, félkemény, lágy 

Az anyagelőkészítés műveletei: 

 fazettálás, polírozás, 

 alapozás, kormozás, kitakarítás, hátlap 

 

FELADATOK 
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Egymaratásos rézkarc készítése 

 Szabadon választott kisméretű lemez előkészítése után kis természeti forma felrajzolása (kis 

virág, ág, pitypang, hópehely) 

Másolás 

 Egy a művészettörténetből vett példa tanulmányozása (ajánlott Goya, Rembrandt, Picasso, 

Kondor) után stílustanulmányok készítése. 

A pauzálás, átfordítás megismerése. 

Stílustanulmány 

 Próbalemezek, próbanyomatok készítése 

 A marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 

 Festékkeverés gyakorlatok 

Javítási lehetőségek 

 A kész lemez vagy az elrontott lemez javításának (kaparás, felcsiszolás…) lehetőségei 

 A próbalemezek vagy korábbi munkák kijavítása 

A másolat tökéletesítése 

 Nüanszok – a mester véletlenjei, hibái, gesztusai 

 Tudatos alakítás 

Variálás 

 A már kész nyomódúc (színnel, magasnyomással, átírással, szatirikus megoldásokkal való) 

variálás 

A pszeudo fogalma 

 A hamisítás etikai problémái, az eredetiség kérdése 

 Kiállítások „eredeti” másolatokból 

 

Követelmény 

  A tanuló ismerje a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 

tudjon róluk beszélni. Használjon egy-két rézkarcgazdag eljárást. 

Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit. 

Legyen képes kifejezőkészségre és kevert technikájú lapok létrehozására. 

 

Továbbképző 8. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

ELMÉLET 

Az egyediség kritériumai 

Az egyéniség kialakíthatósága, a mesterek hatása 

Klasszicitás – modernség, korhűség – eredetiség 

Az önkifejezés korlátai, lehetőségei 

Önálló forma és karaktervilág, vonal és folthasználat 

 

GYAKORLAT 

Önálló tevékenység – döntéshozatal 

Önálló munkavégzés: 

 műhelysarok és szerszámpark kialakítása, 

 munkapadrend, a szerszámok elérhetősége, 

 szerszámkitalálás 

 

FELADATOK 

Szabadon választott téma rézkarcban 
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 Egyéni tervezés, technikai útmutatás 

 Kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkrafeszítettség, önálló vonal és formakialakítás, szín és 

foltkötés, fejlesztés lehetőségei, hozzáadás – elvétel 

Adott témára való komponálás 
 Az alázat és az ötlet 

 Különbözőségek – egyezőségek 

 Ki miben, mit lát, hall – zenei értelmezések – a zene képi megjelenítése (akár kottalapra való 

nyomtatás) 

Illusztráció készítése vershez 

 Szabadon választott vers vagy próza illusztrációja (lehet zene képi megjelenítése is, akár 

lemezborító vagy CD terve) 

 Az illusztráció fogalma (mennyiben más, új, több vagy kevesebb a főműnél) 

 Emóciók és fegyelem, megfelelés 

A betű és kép összeépítése 
 Könyvborító, hangversenyplakát tervezése 

 Alkalmazott grafikai ismeretek 

 A képhez felirat – betű, tipográfia – tervezése (számítógép alkalmazása) 

 

Követelmény 

 A tanuló ismerje fel és tudja alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlő műfaji, stilizált eszközeit; 

a foltmarás és foltlétrehozási eljárásokat. 

Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit. 

Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit. 

Legyen képes képi megfogalmazásait az iparban használatos reklámhordozókon (könyv, lemezborító, 

plakát) is alkalmazni. 

 

Továbbképző 9. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

ELMÉLET 

A kortárs grafika és a hazai törekvések megismerése 

Kiállításlátogatás, találkozás művészekkel 

Beszélgetés, önálló véleményalkotás a tapasztalatokról: 

 a történeti és szakmai hitelesség, 

 a korrektúra lehetőségei, 

 az önálló művészi tevékenység társadalmisága, hasznossága, 

 a klasszikus és új technikák összeépítése, jelenléte, megmaradása, 

 a kifejezés és a kor kívánalmai, 

 milyen az ország vizuális kultúrája, 

 nemzeti, nemzetközi jelképek, 

 a vizuális kultúra amerikanizálása, 

 mit tehet ebben a képgrafika és a mindenhol látható alkalmazott  

 grafika, a tipográfia, a logók… 

 

GYAKORLAT 

A képi megjelenítés eszközrendszere: 

 az elmélet és önmagunk, valamint a technika során megismert vizuális szaktörténeti és grafikai 

ismeretek segítségével a műfaj keretéhez igazodó tervezési munkával – igényes mappa sokszorosítás 

grafikai sorozat készítése 
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FELADATOK 

Célkijelölés 

 A tervezés fázisainak (művészettörténeti vizsgálódások; sorozatok megismerése – Dürer, 

Derkovits, Kondor…; méretezés, papírminőségek; előállítási lehetőségek) megismerése 

Vázlatkészítés 

 Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 

 Egységes nézeti kép 

 Javítási, korrigálási lehetőségek 

Lemez előkészítés 

 Az összes lap egységes kezelése 

 Önálló munkavégzés 

 Megbeszélés, próbanyomtatás, korrigálás 

Nyomtatás 

 A kész munkák lenyomtatása után installálás (kis kiállítás létrehozása) 

 Aláírás, paszpartuzás, tálalás 

 Meghívó, plakát készítése a sorozat elemeinek felhasználásával 

 

Követelmény 

 A tanuló legyen tisztában a grafika – különösen a rézkarc és rézmetszés történetével. Tudja 

megnevezni a nagy művészettörténeti stílusok egy-egy grafikai egyéniségét és azok munkáját (Dürer, 

Rembrandt, Toulouse-Lautre, Kondor, Szalay). Legyen tisztában a képgrafika és az alkalmazott 

grafika összeépítésének lehetőségeivel. 

Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit. 

Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit. 

Legyen képes klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére. 

 

 

Továbbképző 10. 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

ELMÉLET 

A sokszorosító grafikai eljárások megújításának lehetőségei 

A XX. század új technikáinak megismerése – Warhol 

A klasszikus grafikai lapok manipulálásának etikai, esztétikai, művészettörténeti problémái 

GYAKORLAT 

A szitanyomás és a litográfia megismerése 

Offszett eljárások, fotómechanikus eljárások, nyomdai eljárások 

FELADATOK 

Klasszikus rézkarc, linó manipulálása 

 A már kész (korábban készült) klasszikus rézkarcok, linók nyomatainak, nyomtatásának, vagy 

magának a dúcnak manipulálása, rámásolása (vágás, tépés, újra ragasztás) textilre, tükörre… 

 

Megújítási lehetőségek keresése 

 Az op art, pop-art, ready mode, fluxus, body art, happening játékok során új kifejezési 

eszközök keresése 

 

Akciók létrehozása 

 Önálló hangulatú, sokszorosított eljárások nyomait magán viselő akciók létrehozása 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 241 

 Performance – közös csoportmunkában 

 A XX. századi grafikai törekvéseken túl a számítógépes grafika, az új médiumok megismerése 

és átültetése az egyéniségének megfelelően 

Tapasztalatcsere 
 Grafikai műhely (Grafikusművészek Szövetsége, Magyar Illusztrátorok Társasága…), élő 

grafikus műtermének meglátogatása 

 Grafikusok lehívása az interneten 

A számítógépes grafika lehetőségei 

 A modern számítógépes grafika érintőleges megismerése 

 A nyomdaipari tervezés és a kiállítási komputergrafika megismerése 

 

Követelmény 

 A tanuló ismerje és alkalmazz a modern XX. századi grafikai törekvések egyes eredményét, 

érdekességét. Ismerje a grafika történetét, fő törekvésének törvényszerűségeit és alapfokon legyen 

tájékozott a komputer grafikai használhatóságával. 

Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit. 

Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit. 

Legyen képes önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására. 

Legyen képes kiállításra alkalmas munkák alkotására. 

 

 

7.4. A grafika tanszak vizsgakövetelményei 
 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- grafikakészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított 

grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a 

tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását. 

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a 

tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai alkotás, amely 

lehet: 

- alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...), 

- versillusztráció, 

- természeti forma tanulmánya, átírása. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 
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Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz vagy 

sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet: 

- exlibris, 

- embléma, 

- piktogram, 

- illusztráció, 

- mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján. 

3. A vizsga értékelése 

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezői készség, 

- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 

- színelméleti alapismeretek, 

- a kész munka összhatása. 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- grafikakészítés 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, a 

tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása 

mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai 

alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 

- stílustanulmány, 

- borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...), 

- könyvborító terv, könyvillusztráció, 

- naptár. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg együttes 

kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely 

lehet: 

- plakát, 

- könyvborító, 

- vers- vagy prózaillusztráció. 
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2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a grafika anyagai, eszközei, 

- grafikai technikák és technológiák, 

- a grafika műfaji sajátosságai, 

- a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a grafikaművészet stíluskorszakai, 

- a magyar grafika jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

- rajzi, tervező és kivitelező készség, 

- a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, vegyes 

technikák) szintje, 

- eredetiség, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 
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8. SZOBRÁSZAT TANSZAK 
 

8.1 A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, 

feladatai 
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 

művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

8.2. Óraterv 

A tanszak tantárgyai 
Kötelező tantárgyak:  

Vizuális alapismeretek 

Rajz-festés-mintázás 

Műhelyelőkészítő 

Műhelygyakorlat 
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A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. Az 

előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie. 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat. 

- Média: fotó-video. 

- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, kézművesség, makett- és 

papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A műhely-előkészítő 

foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket. A 

képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti műhelyek 

közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. 

A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin 

részt vehet. 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet 

- Népművészet 

- A tanszak bármely tantárgya 

 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 

Vizuális 

alapismeretek 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz-festés-

mintázás 

   

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Műhelyelőkészítő 

   

2 

 

2 

     

 

 

 

 

  

 

Műhelygyakorlat 

     

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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8.3. Évenkénti tananyag és követelmény 

 

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK 

 

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen 

elnevezésű tantárgyával. 

 

RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS 

 

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen 

elnevezésű tantárgyával. 

 

MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ 
 

Alapfok 1.-2. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

Ismerkedés a szobrászműhellyel 

 Az agyag, a gipsz anyagtani ismertetése 

 A szerszámok bemutatása, megnevezése 

 Balesetvédelmi ismeretek 

Pozitív-negatív formák 

 Faktúragyűjtés 

 Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban 

 A kéz lenyomata agyagban 

 Gipszelési gyakorlat – formavétel a lenyomatokról 

 Megőrzésük: terrakottában, gipszben 

Plasztikai élménygyűjtés 

 Múzeumlátogatás 

 Könyvtári anyaggyűjtés 

 Látogatás kerámia műhelyben 

Természeti formák mintázása agyagból I. 

 Növények, gyümölcsök megfigyelése, megrajzolása, megmintázása 

 A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára 

Természeti formák mintázása agyagból II. 

 Állatkerti séta során tanulmányrajzok készítése 

 Az emlékezet és a tanulmányrajzok alapján állatok mintázása 

 A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára 

Átírási gyakorlatok 

A megismert, megmintázott formák átírása a képzelet és a fantázia alapján, új plasztikai 

megjelenítésben 

Kiállításrendezés 

 Az év során készített tárgyak értékelése 

 Ismerkedés a kiállításrendezéssel 

Követelmény 

Az életkornak megfeleő rajzok készítése 

Állatok mintázása 
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MŰHELYELYGYAKORLAT 
Alapfok 3. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  

ELMÉLET 

Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban 

Az agyag felhasználása napjainkban 

A szobor és a szobrászat  

Szobrászat és kerámia határterületei 

A gipsz mai felhasználási területei 

Makettek, modellek 

GYAKORLATOK 

Egyszerű organikus formák mintázása 

Állatfigurák mintázása 

A szobor üregelésének módjai 

Gipszlap öntése 

Negatív forma faragása 

Építkezés gipszlapokból 

 FELADATOK 

A terrakotta készítésének megismerése 

 Múzeum és könyvtár-látogatások: 

 Ubsébtik – egyiptomi szolgaszobrok megtekintése, 

 Mezopotámiai pecséthengerek, agyagtáblák megismerése, 

 görög-római szobrok, leletanyag megtekintése 

Pecsétnyomók és pecsételő hengerek készítése 

 Agyagból és gipszből – múzeumi és könyvtári ismeretek alapján 

Kicsinyítés-nagyítás 

 Organikus formák mintázása kiránduláson, gyűjtött termések alapján 

 Gipszforma vétel 

 Organikus formák negatívjai: nyomatok agyagban, faragás gipszben 

Állatfigurák mintázása 

 Állatfigurák mintázása állatkerti séta, rajz, emlékezet alapján 

 A legnagyobb méretű figurák mintázása utáni üregelése – bőrkemény állapotban 

Gipszlapok öntésével makettek készítése 

 Különböző méretű és vastagságú gipszlapok öntése 

 Negatív vésés, faragás gyakorlása az öntött lapokon 

 Modellek, makettek összeépítése a rendelkezésre álló lapokból 

Az építészet és szobrászat viszonya 

 Falburkolat tervezése, készítése gipszből a korábbi feladatsorok gyakorlata alapján, ismétlődő 

elemekkel 

Értékelés, kiállításrendezés 

 Az év során készített tárgyak értékelése 

 A kiállításrendezés elsajátítása 

Követelmény 

 A tanuló sajátítsa el a fegyelmezett magatartás szabályait és alkalmazza azt a múzeumokban, az 

egyéb nyilvános helyeken és az órákon. A látottakat, hallottakat tudja ötvözni a gyakorlati munkával. 

Legyen kísérletező kedve és fantáziája. Életkorának megfelelő szinten tudja megjeleníteni 

elképzeléseit agyagban és gipszben. 
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Alapfok 4. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

ELMÉLET 

Állatábrázolás a szobrászatban 

Portrészobrászat a különböző korokban 

Különböző korok kerámiaszobrai 

Pecsétek, pénzérmék 

GYAKORLAT 

Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész-egész viszonya, pozitív-negatív formák 

Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak 

Relief készítése 

Körplasztika készítése 

FELADATOK 

Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 

 Múzeum- és könyvtárlátogatás 

 Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal 

 Anyagválasztás – agyag, fa gipsz 

Portrészobrászat a különböző művészeti korokban 

 Múzeum- és könyvtárlátogatás 

 A gyűjtött anyag feldolgozása 

 Fejet ábrázoló relief vagy körplasztika készítése (önportré kis méretben) 

Mintázás emlékezetből 

 Állatkerti séta után mintázás emlékezetből: arányérzék fejlszető 

 gyakorlat 

 Kicsinyítés-nagyítás 

 Domborműmintázás agyagból 

 Gipszforma vétel 

 Sokszorosítás kézi préseléssel 

 A pozitív-negatív elemek összehasonlítása 

 Üregelt körplasztika készítése 

A különböző korok kerámia szobrainak megismerése 

 A Kárpát-medence Agyagistenei 

 Az ókori kínai császári cseréphadsereg 

Kerámiapecsételők 

 Pénzérmék, numizmatikai gyűjtemények megtekintése 

 Érmék, pecsételők készítése agyagból 

Szobabelsőt ábrázoló dombormű mintázása 

 Mintázófa és szobrászgyűrű készítése 

 Mintázás pozitív-negatív plasztikai elemekkel 

 Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottárról 

 Gipszformába préseléssel sokszorosítás 

 A relief tagolása festéssel, engobozással 

Kiállításrendezés 

 A tanév során készült munkák értékelése, válogatása 

 Zárókiállítás rendezése 

Követelmény 

 A tanuló korának megfelelő szinten tudja megjeleníteni elképzelését agyagban és gipszben. 

Tanári segítséggel legyen képes egyszerű mintázó-szerszámok elkészítésére. Rendelkezzen alapvető 

mintázási ismeretekkel. 
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Alapfok 5. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

ELMÉLET 

A kisplasztika, mint körüljárható forma 

Relief és körplasztika 

Samottos agyagból készült épületszobrászati elemek, utcabútorok 

A kerámiégetésben rejlő lehetőségek 

Kemencetípusok 

A zöldfesték, mint színezőanyag 

A máz, mint védőréteg és színezőanyag 

A gipsz, mint átmeneti és mint végleges anyag 

Műteremlátogatás, kerámia üzem látogatása 

GYAKORLAT 

Érmek mintázása 

Kisméretű fej mintázása 

Üregesen épített szobor készítése 

Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból 

Több részből álló épülethomlokzati relief készítése samottos agyagból 

Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése 

FELADTOK 

Általános kisplasztikai ismeretek 

A méret, a lépték 

Anyagok: agyag, kő, bronz, fa 

Segédanyagok: gipsz, plasztilin, viasz 

Az építészet és a szobrászat kapcsolata 

Fagyálló samottos agyagból készült épületszobrászati elemek (tető oromdízsek, füstcsövek, plasztikus 

reliefek, feliratok, ablakkeretek, párkányok, fülkeszobrok, korlátok, címerek, stb.) elemzése 

Belsőtéri gipsz stukkó tervezése, kivitelezése 

Pénzérmék, plakettek mintázása 

Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből 

Gipszforam vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés 

Gipszpozitív öntése, restaurálása 

Fej mintázása 

Kisméretű körplasztika és dombormű készítése plasztilinből 

A plasztilinfejről gipszforma vétel 

Pozitív forma öntése gipszből 

Kisplasztika készítése egészalakos figurával 

A drót tartóváz megépítése 

A testarányokra és térbeliségre figyelve karakterfigura mintázása plasztilinből 

Utcabútorok készítése 

Az utcabútorok fogalma 

Az utcabútorok fajtái (padok, virágtartók, szemétkosarak műkőből, kőből, fából, fémből, kerámiából, 

fagyálló samottos agyagból) 

Egyszerű utcabútor tervezése, kivitelezése 

Nagyobb méretű virágtartó felrakása agyagcsíkokból, samottos agyagból gipszforma nélkül 

Az építészet és a társművészetek kapcsolata 

Szobrok közterületeken 

Adott építészeti térben köztéri szobrok kicsinyített makettjének elkészítése 

Műterem- és gyárlátogatás 
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Szobrászművész munka közben  

Üzemlátogatás kerámiagyárban: giszműhely, nyersgyártó-formázó műhely, festőműhelyek, különböző 

hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek megtekintése 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére 

Tudjon bánni a plasztilinnel, gpsszel, agyaggal 

Legyen alkalmas kisebb feladatok önálló megoldására 

Tanári vezetéssel legyen képes bonyolultabb feladtok elkészítésére 

 

 

Alapfok 6. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

ELMÉLET 

 

Szobrászati technikákat felhasználó szakmák 

A szobrászok képzését biztosító iskolatípusok 

GYAKORLAT 

Vázra felrakott gipsz szobrok készítése 

Egyszerű körplasztikák pozitív-negtív öntése 

Érmek bronzba öntése, az öntvények cizellálása, patinázása 

FELADATOK 

Képzése lehetőségek 

A szobrászok képzését biztosító iskolatípusok: művészeti szakközépiskola; épületszobrász, 

díszítőszobrász, kőszobrász szakmunkásképző intézet; képzőművészeti főiskola 

Iskolalátogatás szobrászképző iskolában 

Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész, 

keramikusművész 

Műteremlátogatás szobrász- és keramikusművésznél 

Életnaygságú portré mintázása 

Modell után, vázra épített portré mintázása agyagból 

A kész fej 2 feles gipszforma vétel – tanári segítséggel 

Gipszformába préselés agyagból 

A kiszáradt agyagfej égetése terrakottára 

A kiégetett agyagfej patinázása – tanári segítséggel 

Drót és faelemekkel térkompozíció készítése 

Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása 

 

Követelmény 

A tanuló tudja az elmúlt 4 év alatt megtanult és elsajátított készségeket biztonsággal alkalmazni, az 

elméletet a gyakorlattal ötvözni. 

Tudjon önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika) 
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Továbbképző 7. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

ELMÉLET 

A pozitív és negatív forma 

A fény és árnyék szerepe 

A ritmus 

A geometrikus forma 

A szín jelentősége a szobrászatban 

A kőzetek anyagtani ismerete, fajtái, lelőhelyei, tulajdonságai, kitermelésük, megmunkáló szerszámok 

(szakmai kirándulás kőbányába) 

A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma 

A díszítmények eredete 

A monogram, a címer 

Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés: ősi jelek, alkimista és vallási jelek 

GYAKORLAT 

Kötött és szabad formálás összekapcsolása 

Padlólap, burkolólap másolása 

Gipszlapba vésés 

Préselés agyagból 

Engobozás, mázazás, égetés 

Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése 

Különböző anyagok viselkedésének viszgálata: növekedés-zsugorodás, kemény-lágy, kopás-

csiszolódás 

Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése 

Struktúra elemzése 

Egyszerű szerkezetek építése: drótból, dróthálóból, papírból 

FELADATOK 

Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása 

Gyűjtőmunka alapján padlólapmásolás 

Tervrajz átmásolása gipszlapra 

Negatív vésés, pozitív gipszöntés 

Mindkét modellről gipszformavétel 

Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása 

Engobozás, zsengélő égetés 

A szín és a negatív-pozitív plasztika összhangja 

Mázazás színes mázakkal, égetés 

Tárgyelemzés 

Az elkészült padlólap elemzése 

A funkció – forma – anyag és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése 

Monogramtervezés, kivitelezés 

Múzeumi és könyvtári gyűjtőmunka alapján monogram tervezése 

Kicsinyítés a kivitelezéshez 

Gipszlapba vésés 

Formavétel szilikongumi segítségével 

Pozitív forma öntése gipszből 

Nagyítás 

A kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek felnagyításával agyagszobrok alkotása 

Kézzel épített, felrakott formák 

Színezés engobbal és mázakkal, égetés 
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A felnagyított természeti formák közös értékelése, válogatás a zárókiállításra 

 

Követelmény 

A tanuló értse a tanév során megismertetett új fogalmakat és tudja azokat a gyakorlatban helyesen 

alkalmazni. 

Ismerje a szakmához kapcsolódó baleset-, munka- és környezetvédelmi szabályokat és a gyakorlatban 

alkalmazza azokat. 

Tudjon gipszformákat készíteni és legyen képes sokszorosításra 

 

 

Továbbképző 8. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

ELMÉLET 

 

A statizálás, deformálás, mint kifejezőeszköz 

Természetes és mesterséges szerkezetek vizsgálata – összehasonlításuk 

Az emberi lépték – arányösszefüggések 

GYAKORLAT 

A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása 

Mintázás előtti nagyítás 

Tartóváz készítése fémből, drótból 

Állatkoponya mintázása M 1:1 –ben 

Gipsznegatív kézsítése testrészről 

FELADATOK 

Stilizálás, deformálás 

Krokizás ruhás alakról 

Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok 

Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva 

A természetes és mesterséges szerkezetek viszonylata 

Csontváz 

Egy részlet kiemelése, nagyítása 

A nagyítás felhasználása mintázáskor 

Tartóváz drótból 

Mintázás agyagból 

A megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése 

Az emberi lépték 

Gipsznegatív készítése különböző testrészekről – arcról, kézről 

Az arányösszefüggések megbeszélése 

Állatkoponya mintázása 

Állatkoponya rajzolása a plasztika érzékeltetésével 

Állatkoponya mintázása M 1:1-ben 

Üregelés vagy gipszbe öntés 

Emberi koponya mintázása 

Koponya rajzolása, forma-szerkezet összefüggései 

Koponya mintázása M 1:1-ben 

 A szobor üregelése, égetése vagy gipszbe öntése 

Kiállításrendezés 

Az éves munka kiértékelése, zárókiállítás 
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Követelmény 

A tanuló rendelkezzen alapvető anatómiai ismeretekkel 

A megszerzett anatómiai ismereteit tudja kifejezni rajzban és tárgyiasult formában 

 

 

Továbbképző 9. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

ELMÉLET 

Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrában 

Az emberi figura megjelenítésének szobrász problémái 

A figura és a környezet problematikája 

GYAKORLAT 

Protrémintázás 

Építészeti elemek szobrászati díszeinek készítése 

FELADATOK 

Életnagyságú fej készítése 

Rajzi előtanulmányok – fejrajz modell után 

Római portré rajzolása 

Vázkészítés, mintázófa, mintázógyűrű készítése 

Mintázás, római portré másolása 

Életnagyságú büszt mintázása élő modell után 

Az egyéni karakter megfigyelése 

Rajzi előtanulmányok, a plasztikai érzékeltetése rajzban 

Mintázás modell után 

Szobrászati díszek készítése építészeti elelmekhez 

Ornamntika rajzolása és mintázása (másolat) 

Forgástest készítése gipszből – sablonnal 

Balusztrád elem tervezése 

Kiállításrendezés 

Az éves munka kiértékelése, zárókiállítás rendezése 

 

Követelmény 

A tanuló tudjon életnagyságú büsztöt készíteni agyagból 

Ismerje az építészeti elemek szobrászati díszítésének törvényszerűségeit 

Tudjon gipszből egyszerű épületdíszítő ornamentikát, balusztrádot készíteni 

 

 

Továbbképző 10. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

ELMÉLET 

Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya 

A töredék, a torzó problémája a művészetekben 

Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon 

GYAKORLAT 

Életnagyságú torzó mintázása 

Teljes embri alak mintázása 
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FELADATOK 

Életnagyságú torzó mintázása agyagból 

Krokizás modell után 

Vázlatok, tanulmányrajzok 

Vázkészítés drótból, vasból, fából 

Mintázás agyagból 

Gipszforma vétel szilikonbetéttel 

Pozitív öntése gipszből 

Teljes emberi alak mintázása 

Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után 

Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával 

½-es méretben tömeg-szerkezet téri viszonyok figyelembevételével alak mintázása 

Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel 

Kőfaragási gyakorlat 

Látogatás kőszobrász műteremben 

Szerzsámok bemutatása, megnevezése 

A fafaragás folymata a nagyolástól a csiszolásig 

Balesetvédelmi ismertek 

Zárókiállítás 

A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

Kiállításrendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje a szobrászat klasszikus műfajait 

Legyen képes érem, relief, potré, ember és állatfigura mintázására 

Rendelkezzen alapvető szaktörténeti, tervezési ismeretekkel 

 

8.4. A szobrászat tanszak vizsgakövetelményei 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 40 perc 

- plasztikai tárgykészítés 140 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a szobrászat 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és 

formatani ismereteiről megszerzett tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása 

mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását. 

A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján megvalósított 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 
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- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 

Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy 

egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti tanulmány vagy 

illusztráció, 

- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika. 

3. A vizsga értékelése 

A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

- alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

- a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete, gyakorlati 

alkalmazása, 

- térépítés, kompozíciós készség, 

- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 

- a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása, 

- a kész munka összhatása. 

A SZOBRÁSZAT MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- plasztikai tárgyalkotás 190 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Szobrász műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat tükrözze a tanuló gondolati 

tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A plasztikai tárgyalkotó 

feladat megoldásában mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását, 

művészi igényességét. 

2.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgyegyüttes. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján megvalósított 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 

- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika, 

- épülethez készült szobrászati díszítőelem. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 
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Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy 

egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, 

- természeti tanulmány vagy illusztráció, 

- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika, 

- építészeti díszítőelem. 

2.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai, 

- szobrászati technikák és technológiák, 

- a szobrászat műfaji sajátosságai, 

- a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a szobrászat stíluskorszakai, 

- a szobrászat és az építészet kapcsolata, 

- a magyar szobrászat jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

- rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 

- formatani ismeretekben való jártasság, 

- térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

- műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

- a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 

- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 

- kreativitás, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 
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9. MÉDIA TANSZAK 
 

9.1 A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, 

feladatai 
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 

művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

9.1. Óraterv 

A tanszak tantárgyai 
Kötelező tantárgyak: 

Vizuális alapismeretek 

Rajz-festés-mintázás 

Műhelyelőkészítő 

Műhelygyakorlat 
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A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. Az 

előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie. 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat. 

- Média: fotó-video. 

- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, kézművesség, makett- és 

papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A műhely-előkészítő 

foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket. A 

képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti műhelyek 

közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. 

A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin 

részt vehet. 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet 

- Népművészet 

- A tanszak bármely tantárgya 

 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 

Vizuális 

alapismeretek 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz-festés-

mintázás 

   

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Műhelyelőkészítő 

   

2 

 

2 

     

 

 

 

  

 

Műhelygyakorlat 

     

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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9.3. Évenkénti tananyag és követelmény 

 

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK 

 

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen 

elnevezésű tantárgyával. 

 

RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS 

 

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen 

elnevezésű tantárgyával. 

 

MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ 
 

Alapfok 1-2. 

Tananyag 
CAMERA OBSCURA készítése és használata 

Sötétkamra kartonból, lyukrekesszel és gyűjtőlencsével, pauszpapír képernyővel 

Lyukkamera 

Lyukkamera készítése és használata 

Felvételi anyaga vékony fekete-fehér papír, a papírnegatív előhívása és kontakt másolása 

Játék a nagyítógéppel - fotogramok 

Átlátszó és áttetsző, különböző struktúrájú anyagok nyomhagyása megvilágítás és előhívás után 

(függöny, katedrálüveg, apróbb tárgyak, eszközök) 

Fotogramok továbbalakítása 

Fénymásolással, nagyítással-kicsinyítéssel (árnyékképek, fekete-fehér fény és árnyék ritmusok, 

formaismétlés- és sokszorozás) 

Ismerkedés a KINETOSZKÓPPAL 

Mozgókép kialakulása fázisrajzok alapján, 9 képes fázisrajzcsík készítése 

Videófelvételek egyszerű kamerával 

Spontán felvételek játék közben, színjátszópróbán, tanítási órán 

A felvételek közös kiértékelése 

Látogatás színes fotólaborban 

 A kész fénykép születése 

Látogatás helyi (regionális) TV stúdióban 

Mi mire szolgál, hogyan működik? 

Miként jut el a film a lakásunkba (a kábelhálózat fogalma)? 

Követelmény 
A lyukkamera ismerete, videofelvételek, a kinetoszkóp. 

 

Alapfok 3. 

 

FOTÓ 

Tananyag 
Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

Az egyszerű box gép működésének tanulmányozása 

Az optikai kép születése 
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A nagyméretű lyukkamera és camera obscura tanulmányozása elsötétített szobában 

Felvételek barátunkról vagy padtársunkról 

Filmbefűzés, helyes géptartás, a zárkioldó működtetése, a kereső helyes használata 

 

Képértékelés (előre kitűzött szempontok alapján) 

Éles-életlen (oknyomozás); képkivágás, elrendezés; a nézőpont megválasztása 

Felvételek készítése lyukkamerával 

Csendélet erős megvilágításban, félhomályos szobában 

Utcakép készítése szobabelsőből 

Papírnegatív és pozitív előhívása és értékelése 

Egyszerű fotogramok készítése 

Apró tárgyak megvilágítása a nagyítógép szórt fényével fényérzékeny papírra 

Alaposan elrendezett kompozíció. Az árnyékképek ritmusképző szerepének kiemelése 

Események fényképezése 

Utcakép, játék, közlekedés, hétköznapi életképek fényképezése 

Közös képértékelés 

Jellemző pillanat kiválasztása. Eseménykövetés. 

Élességi viszonyok tanulmányozása (oknyomozás: berezdüléses és elmozdulásos életlenség) 

Osztályképek készítése iskolatársakról 

Az állvány és az önkioldó helyes használata 

A képmező hasznos kitöltése. Pontos élességállítás (ha a kamera megengedi) 

 

Követelmény 
Az egyszerű box gép alapvető ismerete és használata. 

 

 

VIDEÓ 

Tananyag 
A kamera gyermekkézben 

Az első önálló felvételkísérletek 

Azonnali spontán értékelés képvisszajátszással és monitorra vetítéssel 

Az objektív 

Az objektív és a kereső helyes használata, az indít-állj gomb kezelése 

Mozgás a kamera előtt 

Gyermekszereplők közreműködése 

A stábfelosztás (színészek, rendező, operatőr) elemi módjai 

Szituációjáték felvétele 

A jelenetsor többszöri felvétele, a gyermekszínészek hibátlan előadásáig Visszajátszás, értékelés, 

hibafelismerés, javítás 

A javított eseménysor újrafelvétele 

Gyermek vagyok 

Egyszerű szubjektívkamerás felvételek 

A hétköznapi életből vett jelenetek felvétele 

A felvételek értékelése 

A spontán felvételek hatása A 

kameramozgásból eredő hibák 

Különleges nézőpontok jelentősége 
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Követelmény 
A felvevő és lejátszó eszközök megismerése a gyakorlatban. 

 

Alapfok 4. 

 

FOTÓ 

Tananyag 
Ismerkedés a fényképezőgépekkel I. 

A távolság (élesség) állítás lehetőségei (frontlencsés élességállítás) A zárszerkezet és a 

rekesz működésének elve és szerepük a felvétel alakításában 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel II. 

A film befűzésének és kivételének gyakorlása (sötétben is) 

A gép kezelőszerveinek alapos begyakorlása (akár csukott szemmel) A kamera tárolása, tisztítása 

és szállítása 

Csendéletek fényképezése 

Az állványhasználat tudatosítása 

Az élességi viszonyok változtatása rekeszeléssel, élességátállítással 

Telifényes és oldalfényes felvételek 

Képértékelés 

Élességi viszonyok ellenőrzése, elrendezés, különböző képkivágások, eltérő formátumok 

Világítástechnika 

Az oldalfény és az ellenfény térkiemelő szerepe 

A derítés fontossága 

Egyszerű világítási sémák beállítása, gyakorlása 

Bonyolultabb fotogramok készítése 

Összetettebb szerkezetű anyagok, természeti formák felhasználásával készült fotogramok 

A formák átrendezésével a képek újrakomponálása (vágásos montázs és kollázs) 

A tájképfelvétel 

A helyes nézőpont megválasztása 

Az objektív látószöge. Az árnyalatok (színek) szerepe. Képzőművészeti vonatkozások. 

A tájképfelvételek kiértékelése 

Kompozíció, képkivágás, élességi viszonyok, árnyalat- (szín-) visszaadás 

 

Követelmény 
Saját kamera alapos ismerete, a felvételi motívumok és a nézőpont tudatos kiválasztása. 

 

VIDEÓ 

 

Tananyag 
Felvételek 

Ugyanazon jelenetsorozat felvétele más-más nézőpontból (alsó, szembeni és felső gépállások) 

A felvételek kiértékelése 

Kamera és mozgás 

Felvételi gyakorlatok változó körülmények között 

állókamera, mozgó motívum 

álló motívum, mozgó kamera mozgó 

motívumok, mozgó kamera 

A felvételsorozatok kiértékelése 

A kombinációk (nyugalmas, változatos, mozgalmas, idegesítő képsorok) hatásai a nézőben 
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Változó plánok 

Ugyanazon emberi cselekvéssorozat változó plánokban való felvétele (pl. evés, olvasás, 

elmélyedt játék) 

Folyamatos felvétel premier plánban 

Folyamatos felvétel kistotálban 

A felvételsorozat egymást váltogató fenti plánokban 

A felvételek hatásértékelése 

Iskolai életünk eseményei 

Kísérletek rövidfilmek készítésére (pl.: Mikulás-est, kirándulás, horgászverseny) Utóhangosítás 

Kísérletek rövidre vágott filmek utóhangosítására (az eredeti hang törlése; zene vagy zene és 

szöveg kíséret felvétele) 

Követelmény 
Önálló felvételsorok készítése felnőtt segítségével. 

 

Alapfok 5. 

 

FOTÓ 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel A távmérő 

működése és alkalmazása A különféle 

keresők használata 

Az objektívek látószöge 

Felvételek összehasonlítása 

Ugyanazon témáról készült színes és ff felvételek összehasonlítása 

Árnyalatterjedelem (kontraszt) szerint 

A drámai és lírai hatások megfigyelése Melyik technika mire alkalmasabb? 

Világítástechnika 

A kétlámpás megvilágítás lehetőségei (szimmetrikus elrendezés, főfény, derítőfény viszony, 

főfény és ellenfény) 

A különböző világítási változatok hatása tárgyfelvételeken 

Szándékos felvételi hibák 

Berezdüléses életlenség, helytelen távolságállítás, szándékos alul- és túlexpozíció, felbillent 

kamera, rossz nézőpont vagy kamerairány 

Hibacsoportok 

A hibacsoportok elemzése: melyik hogyan kerülhető ki, melyikkel tudunk esetleg fokozott 

képhatást elérni 

A nagyítógép 

A nagyítógép működési elve (tkp. fordított fényképezőgép) 

A nagyítási viszony. Élességállítás papíron. Szürkelépcső exponálása és előhívása Ismerkedés a 

fotóvegyszerekkel. Az elektromos érintésvédelem fontossága illetve a mérgezésveszély 

Nagyítás 

Egyszerűbb, ff nagyítások jól exponált negatívról 

A nagyítás mértékének változtatása és az előhívási idő összefüggései 

A formátum megválasztása 

Követelmény 
Éles felvételek készítése kézből, a nagyobb felvételi hibák önálló felismerése. 
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VIDEÓ 

 

Tananyag 
Kameramozgások 

Svenkelés, emelés-süllyesztés, le- és felfelé billentés, követés (kocsizás) és ezek kombinációi 

A felvételek kiértékelése 

A lassú kameramozgás fontossága 

A rezdülésmentes állványhasználat 

A kameramozgások hatása a felvételek dinamizmusára 

A plánok rendje 

Premier plán; Szekond plán; Bőszekond plán; Amerikai plán; Kistotál plán; 

Nagytotál plán; Közeli és szuperközeli (részletfotók) A plánok kikeresése 

professzionális filmekből (a plánok felismerése) 

Plánok kapcsolása 

A plánok változatos alkalmazásainak hatásai a filmre 

Próbafelvételek és elemzésük 

Városfilmezés gépkocsiból 

Mozgó kamera, álló és mozgó motívumok 

Többszörös túlforgatás 

A legérdekesebb snittek kiválasztása 

A snittek utólagos rendezése (snittsorrend) 

Vágás kameráról rekorderre 

A fent kiválasztott snittsorrend felvétele 

A képkivágások (plánok) és a jelenethosszak arányos felhasználása 

Kísérőzene feljátszása 

Főcímkészítés 

A film eleje- és vége főcímének tartalma 

A találó cím fontossága a film sikerében 

Feliratkészítés számítógépes szövegszerkesztéssel és printeléssel 

A feliratinzertek felvétele kamerával 

Követelmény 
Az óvatos kameramozgások használata, a plánok ismerete, vágás kameráról rekorderre. 

 

Alapfok 6. 

FOTÓ 

Tananyag 
Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

Különféle tükörreflex-keresők 

Élességállítás matt üvegen 

Állványhasználat (vízszintezés, döntés, billentés) 

Emberalakos csoportfelvételek 

Spontán és rendezett fotók A 

világítás (főfény iránya) 

Elrendezés, kompozíció 

Csoportfelvételek nagyítása 

A próbacsík készítésének menete 

Nagyítások különböző gradációjú (fokozatú) papírokra 

Képelemzés 

A kontraszt jelentősége és szerepe felvételeinken 
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Foltritmus és vonalak a fotókon 

A pozitív képek szürke árnyalatterjedelme 

A villanófény 

A villanókészülékek felépítése és működése (érintésvédelem!) 

Kulcsszám, rekeszérték számítás 

Direkt és indirekt világítás villanóval 

Kétlámpás vakus felvételek 

A fényképek szárítása és tárolása  

A mosás jelentősége Tükörfényezés 

szárítógéppel 

Szárítás szobahőmérsékleten segédeszközök nélkül (hagyományos, matt és RC-papírok) A pozitív 

képek apróbb javításai (retusálás ecsettel) 

Életképek 

Spontán és megtervezett élethelyzetek, gyakran előforduló szituációk felvétele 

A helyes nézőpont, képkivágás és a jellemző pillanat fontossága A bemozdulásos életlenség 

tudatos alkalmazása 

A kép főszereplőjének (főszereplőinek) kiemelése az élességi viszonyokkal 

Képértékelés, zárókiállítás 

A felvételek technikai tartalmi és esztétikai értékelése Közös zsűrizés 

Válogatás közös kiállításra 

Kiállítás rendezés, meghívók készítése (fotográfiai, szövegszerkesztési és fénymásolási eljárások 

együttes alkalmazása) 

 

Követelmény 
Papírnagyítások önálló készítése és értékelése. 

 

VIDEÓ 

 

Tananyag 
Forgatási terv 

Az előzetesen elképzelt film jelenetfelosztása, helyszíneinek kiválasztása, kameraállások és 

snittek hozzávetőleges megtervezése 

A munka elosztása (szereplők, rendező, operatőr, kameraman, világosító, kellékesek) 

Téma és változatok 

Adott témára jelenet és minifilm-változatok készítése 

Az időpont, a nézőpont, kameraállás, snitthosszúságok változásainak hatása a felvételekre 

Egyperces rövidfilmek vágása a fenti jelenetsorokból, lehetőleg humoros, szatirikus felfogásban 

(pl.: amiről a tanáraink nem tudnak) 

Plánkapcsolások gyakorlása 

Párbeszéd felvétele változó gépállásokkal 

Szobabelsőben és a szabadban egyaránt játszódó jelenetek felvétele nézőpont és gépállás 

változtatásokkal 

A plánok egymáshoz kapcsolásának szabályai, az ún. vágóképek megkeresése 

Kamerahasználat 

Közelítés és nyitás zoom-objektívvel A mértéktartó zoom használat 

Közelítő és nyitó felvételek vágási lehetőségei 

A zoomolás és a kameramozgások lehetséges összekapcsolása 

A mi iskolánk 

Rövidfilm készítése az iskola életéről 
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Többszörös túlforgatás A legjellemzőbb 

jelenetek kiválasztása 

A snittek sorrendjének, ritmusának tudatos alkalmazása 

A montázs döntő szerepe 

Hangosítás 

Felvételeink átvizsgálása a hang technikai, tartalmi és esztétikai minőségének szempontjából 

A zenei hanganyag kiválasztása 

Az eredeti hang részbeni törlése 

Utóhangosítás második hangsávra zenével és szöveggel 

A tanultak alkalmazása, bemutatása 

Filmjeink feliratozása, inzertezése, másolása 

A muszter jelentősége 

Videóbemutatók kisebb és nagyobb közönség előtt 

 

Követelmény 
Néhány perces adott témájú film elkészítése csapatmunkában. 

 

 

Továbbképző 7. 

FOTÓ 

 

Tananyag 
Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

Korunk gépe: a cserélhető objektíves, tükörreflexes gép A 

különböző látószögű csereobjektívek és alkalmazásuk A 

normál objektív szerepe 

Kiemelés teleobjektívvel 

A nagylátószögű objektívek szerepe (táj és városfotózás) 

Az objektívek leképezéséből eredő hibák (pl.: perspektív torzulás) 

Az expozíció 

Az expozíció fogalma, szerepe, jelentősége 

Megvilágítás-mérés kézi fénymérővel és a kamerába épített fénymérővel (tárgymérés) A 

visszavert fény mérésének átlagolása 

A szürke lap módszere 

Laborgyakorlat 

A filmelőhívás vegyszerei (figyelem, mérgezésveszély!) 

Az előhívó-berendezések, eszközök használata teljes sötétségben 

Filmhívás időtartamra, a percjelző óra használata 

A film mosása, szárítása, tárolása 

A filmek kiértékelése A fedettség 

(feketedés mértéke) Az expozíció 

egyenletessége Túl- és alulhívás 

Az élességi viszonyok előzetes ellenőrzése lupéval 

Nagyítástechnika I. 

Az exponáló óra működése (érintésvédelem!) Az 

óra időértékhatárai 

A leexponált papírkép szakaszos előhívása 

Rávilágítás (beégetés) az előhívóban A túlhívott 

képek gyengítése 
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Portréfényképezés A portréobjektívek 

használata Élességállítása modell 

szemére 

Portrévilágítási változatok (egylámpás, kétlámpás és háromlámpás) A 

derítés fontossága 

Expozíció meghatározása a főfényre 

Nagyítástechnika II. 

Az előhívott portrénegatívok értékelése próbacsíkról 

A legjobbnak ítélt felvételek kiválasztása 

Nagyítás életnagyságban (30x40 cm-es papírra) 

A portréképek hatása különböző fokozatú és felületű nagyítópapírokon 

"Ilyen vagy!" címmel portrék fotografálása barátunkról, osztálytársunkról 

A legjellegzetesebb, karakteres képek kiválasztása. A különböző arckifejezésű (mimikájú) 

fotókból sorozatok összeállítása 

 

Követelmény 
Felvételi gyakorlatok tükörreflexes, csereobjektíves géppel, fekete-fehér film önálló előhívása. 

 

 

VIDEÓ 

 

Tananyag 
A forgatókönyv 

A forgatókönyv felépítése, szerkezete A 

forgatókönyv használata munka közben 

Filmötlettől a forgatókönyvig 

A jelenetek átcsoportosításának lehetőségei 

Jelenetkihagyások (húzás) hatása a film tartalmára és kifejezőerejére 

 

 

A videostúdió 

Látogatás professzionális stúdióban 

A felvételi eszközök, vágóasztalok, monitorok és számítógépek összehangolt munkája 

A felvevő és rögzítő helyiség jelentősége A munka 

megosztása (munkafázisok elkülönülése) Számítógépes 

feliratozás 

Montázsgyakorlatok 

A jelenetek (snittek) jellegének és hosszának összefüggései 

Plán-kapcsolások 

Riport 

Élő beszélgetés lakókörnyezetünk ismert, jellegzetes személyiségével 

Felvételek két kamerával 

A gépállások és a plánok tudatos változtatása 

A párbeszédfelvétel helyes módszerei 

Montázstechnika 

Vágás rekorderről rekorderre A 

szinkronindítás alkalmazása Az 

inzertezés 

Rövidfilm készítés 
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Írjunk filmötletet 

A legjobb ötlet kiválasztása 

Az ötlet kibontakoztatása - forgatókönyv 

Filmforgatás 

A stáb összeállítása, munkamegosztás 

Forgatás jelenetismétléssel 

Jelenetváltozatok alkalmazása 

Próbafelvételek azonnali ellenőrzése 

Vágás (montírozás) A film 

utómunkálatai Az eredeti 

hang törlése 

A film jellegéhez illeszkedő hanghatások stúdiófelvétele 

Zörejek, zajok, torzított emberi hang alkalmazása 

Filmbemutatók 

Filmbemutatók szervezése 

 

Követelmény 
Forgatókönyvírás, filmes utómunkálatok gyakorlása. 

 

 

Továbbképző 8. 

 

FOTÓ 

Tananyag 
Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

Az autófókuszos kamerák (aktív és passzív autófókusz) 

Kameravázba illetve objektívbe épített AF-érzékelők A 

cserélhető keresők és jelentőségük 

Az expozíció 

Expozíciós sorozatok (idő-rekesz értékpárok) 

Az expozíciós változások hatásai a negatívon és a papírnagyításon 

Különböző fényérzékeny anyagok expozíciós tűrése 

A feketedési görbe (denzitás fogalma) 

Megvilágítás-mérés 

A beeső fény mérése (diffúzorral és objektíven keresztül, pauszpapír előtéten keresztül) 

Fénymérés szabadban 

Fénymérés műteremben (esetleg vakufénymérés is) 

A kép árnyalatterjedelmének mérése, az expozíció megállapítása a középárnyalatra (A. Adams 

zónarendszere) 

Színes technika 

A színes minilabor működése 

A kép színeinek és árnyalatainak befolyásolása szűrőzéssel és a denzitás változatásával 

A fotóalbum alkalmazása, a színes fényképek helyes tárolása 

Sportfotózás 

A rövidebb és hosszabb gyújtótávolságú teleobjektívek 

A rövid zársebesség jelentősége 

Élességállítás (kézzel és autófókusszal) 

Az akció követése, jellemző pillanatban való exponálás 

Felvételi nyersanyag: a magas érzékenységű film 

Képértékelés 
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Sportfelvételek előhívása, értékelése 

A helyes képkivágás 

Az életlenség okainak kiderítése 

Részletnagyítások 

Emberi alak fényképezése 

Egész- és félalakos felvételek 

Az alak elhelyezése a képmezőben 

Az aranymetszés és alkalmazása alakos felvételeknél 

A kép térbeli felosztása (előtér, középtér, háttér) Az 

emberi alak lényeges részleteinek kiemelése 

Képi utómunkálatok 

A retusálás. Az utólagos átkomponálás (a kész kép megvágása) Paszpartuzás, keretezés. 

Pályázatra küldött képek feliratozása 

 

Követelmény 
A pontos megvilágítás-mérés gyakorlata és alkalmazása, tudatos komponálás. 

 

 

VIDEÓ 

Tananyag 
Montázsgyakorlatok 

A jelenetek sorrendjének átrendezése 

Jelenetsorok felvételi túlforgatással, utólagos rövidítés 

Különleges nézőpontból készített jelenetsorok 

Útifilm 

Tudatos és spontán felvételek készítése (országjárás, kirándulás) 

Különleges nézőpontok és szokatlan kameraállások használata A film 

vágása (terjengősség nélkül) 

A tartalomhoz és a képi hangulathoz illeszkedő zene kiválasztása, felvétele 

Stúdiófelvételek 

Egyalakos személyfelvétel világítási módjai Főfény, 

derítőfények és a díszítőfény alkalmazása Háttérvetítés, 

háttérszínek (drapériák) 

Alak az előtérben, eltérő helyen forgatott jelenetek a háttérben (háttérillusztráció) blue-box 

technikával (elektronikus montázsasztallal) 

 

Egyenes közvetítés 

Iskolai vagy a fiatalokat közvetlenül érdeklő téma vitájának direkt közvetítése több kamerával, 

zárt láncon 

A helyiség bevilágítása és bemikrofonozása 

A fix kamerák helyének megválasztása 

A rendező és az operatőrök kapcsolata elektronikus úton 

Képváltások a különböző kamerák képeiből montázsasztalon 

Plánok változtatása (operatőr átállása) holtidőben 

Utórendezés 

Rögzített vitaanyag rendezett filmváltozatának elkészítése A felvett anyag lényeges részleteinek 

kiválasztása 

A technikai hibák kiszűrése 

Feliratozás, névinzertek kiírása 
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Követelmény 
Aktív részvétel helyszíni közvetítést végző stáb munkájában. 

 

Továbbképző 9. 

FOTÓ 

Tananyag 
Nagy- és síkfilmes kamerák A cserélhető 

kazetta jelentősége Perces gépek 

működése (Polaroid) 

Felvételi segédeszközök 

A fekete-fehér fényképezés felvételi szűrői (sárga, zöld, polár) A 

színes fényképezés szűrői (UV, Skylight, polár) 

A kép kontrasztjának csökkentése (lágyító és ködelőtétek) A kép 

többszörözése prizmával 

A színes fordítós film (diafilm) 

A színes fordítós film színeinek keletkezése 

Napfény és műfény érzékenyítésű diafilmek 

A pontos megvilágítás jelentősége (kicsi expozíciós tűrés) 

Felvételek készítése színes fordítós filmre 

Diakeretezés és vetítés 

Az előhívatott diafilm első szortírozása (technikailag hibás, erősen alul- és túlexponált felvételek 

kiválogatása) 

A megmaradt felvételek keretezése 

A diaképek vetítése automata diavetítővel. Az érintésvédelmi szabályok betartása 

Hangosított diasorozat 

A technikailag kifogástalan felvételek sorozatba rendezése 

Magyarázó, értelmező szöveg felvétele (hangfelvétel) A 

témához illő zene kiválasztása 

A hanganyagok keverése (montírozása) A 

hangosított sorozat vetítése 

Nagyítástechnika 

A képmódosítás lehetőségei a laborban Képlágyítás 

optikai úton (DUTO, fekete harisnya) Visszatartás 

kitakarással 

Sötétítés ráexponálással 

Beégetés fényecsettel 

Képkompozíció 

A kompozíciós rendek és sémák tudatos alkalmazása 

Szimmetrikus, aszimmetrikus, átlós, kör-, háromszögű kompozíciók 

Kompozíció a képzőművészetben 

A fotóriport 

A mobil felszerelés (készenléti táska, gépvázak, objektívek, filmek, villanókészülék) 

Előzetes témaválasztás 

Megtervezett és spontán riportfelvételek (városi ünnepély, kiállításmegnyitó, sportesemény) 

A megszokottól eltérő nézőpont szerepe 

Követelmény 
Fényképezés színes fordítós filmre, a kész fotók önálló értékelése, keretezése és vetítése. 
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VIDEÓ 

Tananyag 
Montázsgyakorlatok a vágóasztalon 

A vágóasztal, mint a filmkészítés egyik legfontosabb eszköze 

Sima vágások. 

Áttűnések. Képmegosztás. A blue-box 

Trükkös felvételek 

Rejtett és szubjektív kamerás felvételek 

Képfordítás tükörelőtéttel 

90°-os és 180°-os szögben elfordított kamerával készült felvételek 

A számítógépes programok segítsége 

Saját készítésű számítógépes programok alkalmazása a filmek montírozásához, trükkökhöz, képi 

hatások fokozásához 

Képforgatások, képtorzítások, színtorzítások, színátfordulás, a negatív kép 

Kísérleti reklámfilm 

Humoros reklámfilm kísérletek 

A kép és a szöveg poénjainak egyeztetése 

Zenei téma megfilmesítése 

Filmötlet és forgatókönyv írása adott zenei mű képi illusztrálására 

A zenei hatások képi átírása (vizuális fantázia) 

Absztrakt felvételek alkalmazásának lehetőségei 

Vágás a zenei anyag ritmusához illeszkedően 

Videoklip forgatása 

A zenei anyag kiválasztása (lehetőleg rockzene) 

Forgatási ötletek, gegek összegyűjtése A 

forgatókönyv elkészítése 

Felvételezés többszörös forgatással 

A klip végleges elkészítése vágással - a zenei ritmus előnye 

 

Követelmény 
Jelenetsorok rendezése, montírozása és utóhangosítása. 

 

Továbbképző 10. 

 

FOTÓ 

Tananyag 
Megvilágítás-mérés 

A különböző megvilágítás-mérési módszerek kombinációja 

A fényérték fogalma, a fényértékskála 

Felvételek készítése alul- és túlexpozícióval (fél rekeszes különbségekkel) a tökéletesen exponált 

kép elérésére. Csendéletek felvétele színes diára 

Felvételtechnika 

A mélységélesség fogalma 

Beállítás hiperfokális távolságra 

Csendéletek fényképezése nagy képélességű (alacsony érzékenységű) ff filmre 

Labortechnika 

Nagy részletvisszaadású, alacsony érzékenységű (finomszemcsés) film előhívása és a felvételek 

előzetes kiértékelése 

A legjobban sikerült csendéletváltozatok kiválasztása csíkmásolatról 
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Végleges nagyítások készítése 30x40 cm-es méretben, 2-2 példányban 

Képszínezés, barnítás 

A kész száraz fotó beáztatása 

Halványítás. Előhívás barnára színező oldatban 

Szárítás 

Fotótörténet (esszé) fényképezése 

Előzetes tervezés 

Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése adott fénynél 

Felvételek készítése eltérő nézőpontokból, különböző látószögű objektívekkel 

A fotóesszé összeállítása 

Csíkmásolat készítése 

Jellegzetes felvételek kiválasztása 

Végleges nagyítások elkészítése 

A történet 5-6 jellegzetes képre való redukálása 

A fotóművészet nagy alakjai 

A fényképészet rövid előtörténete (technikai története) 

Néhány nagy alkotó fotókon történő bemutatása (J. M. Cameron, Talbot, Hervé, Adams, Mc. 

Cullin) 

Magyarok a fotóművészetben (Moholy-Nagy, Brassai, Gyenes, Capa) 

Kiállítások és pályázatok 

Válogatás igényes, nagyméretű képekből kiállításokra és korosztályos pályázatokra 

Önálló előzsűrizés, közös végső zsűrizés (indoklással) 

Követelmény 
Hat képből álló fotótörténet készítése saját témaválasztással, a tanult technikák tudatos, kreatív 

alkalmazásával. 

 

VIDEÓ 

Tananyag 
Az egész évet a tudatos tervezés, a gondos, mindenre kiterjedő előkészítést követő forgatási 

gyakorlatokra és a hasonlóan precíz utómunkálatok gyakorlására kell fordítani! 

Mindenki minden részfeladatot próbáljon ki 

A csapatmunka fontossága, 

Kísérletek szájszinkronos utóhangosításra 

Legalább egy-két komplett, jó színvonalú 20-25 perces film elkészítése 

Törekedni kell a közönség előtt való bemutatásra (iskola TV, helyi TV, országos TV- társaságok) 

Esetenkénti vagy rendszeres részvétel diákvideós műsorokban 

A tanultak népszerűsítése szűkebb és tágabb baráti körben a lényegesen jobb minőségű házi 

videózás fejlesztése érdekében. 

Követelmény 
Aktív részvétel az egész éves tudatos tervezésben és munkában. 

 

9.4. A fotó-videó művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei 
1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Fotó-videó műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- fotó-videómunka készítése 190 perc 
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2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a fotó-videóművészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az 

alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fotóvideótechnikai jártasságát, tudását. 

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a 

tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó-videóalkotás, amely lehet: 

- fotogram, 

- mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 

- egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 

- képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 

- storyboard készítése. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás. 

Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes 

forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 

- tárgyfotó, 

- környezetfotó, 

- kockázással készült rövid tárgyanimáció, 

- asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd. 

3. A vizsga értékelése 

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- labortechnikai eszközök és eljárások ismerete, 

- a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 

- a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 

- a képkivágások képalakító eljárások ismerete, 

- önállóság, eredetiség, 

- dokumentáció. 

 

A fotó-videó művészeti záróvizsga követelményei 
1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Fotó-videó műhelygyakorlat - max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- fotó-videómunka készítése 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Fotó-videó műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a fotó-videóművészet 

anyagairól, eljárásairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett 

ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, 

tudását, művészi igényességét. 
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2.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotó-

videóalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a 

tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely lehet: 

- portrésorozat különböző megvilágításban, 

- a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű, egyéni próbálkozás, 

- ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal, 

- reklámparódia. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás. 

Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes 

forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 

- portréfotó, 

- reklámfotó, 

- mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó, 

- kamerában vágott, mozgást kifejező mikrotörténet, 

- kétszereplős jelenet nyersanyagának megszerkesztése a szereplők szemszögéből. 

2.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai, 

- a fotózás és a videózás technikái, technológiái, 

- a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a fényképezés és a mozgófilmkészítés története, 

- a magyar fotóművészet jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- labortechnikai ismeretek, 

- lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete, 

- a képi kontrasztok ismerete, 

- képkivágások képalakító hatásának alkalmazása, 

- kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása, 

- felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége, 

- jelenetek képsorokra bontásának képessége, 

- rövid, feszesen vágott technika alkalmazása. 

3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 
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10.NÉPZENE TANSZAK 

 

10. 1. A népzeneoktatás általános fejlesztési követelménye, feladata 
A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a formai 

szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv 

sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, 

alkalmazása. 

A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és 

tehetséggondozás. 

A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös tekintettel a 

hangzóanyagok hallgatására, értelmezésére) a tanuló megismertetése a különböző népzenei 

műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy 

előadó-egyéniségeivel. A művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra 

értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására nevelés. 

Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, az általános 

és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék - különös tekintettel a népzene sajátos 

hangközeire és ritmusfajtáira - stílusérzék, intonációs érzékenység, zenei memória, fantázia, 

előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett zenei-népzenei ismeretek átadása, az 

általános zenei műveltség megalapozása. 

A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód 

alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, 

táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok megtanítása. 

Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény 

kialakítása a társas muzsikálásra. 

Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, 

valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene 

eszközeivel. 

A tanulók hazai és - a lehetőségeknek megfelelően - nemzetközi programokban való 

részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt, a 

zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

10.2. Óraterv 
A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő- ütőgardon, furulya, tekerő, cimbalom. 

Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom; 

valamint népi játék-népszokás. 

Egyéb tantárgyak: kamarazene, zenekar (mindkettő kétéves hangszertanulás után), népdalkör, népi 

játék-népszokás. 

Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció. 

 

A képzés időtartama 

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. 

Hangszeres és vokális tanszakok: 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya), 
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10 évfolyam (tekerő, népi ének), 

6 évfolyam (brácsa, bőgő). 

Elméleti és egyéb tanszakok: 

2+10 évfolyam (szolfézs), 

2+6 évfolyam (népzenei ismeretek, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet), 

4 évfolyam (néprajz), 

2 évfolyam (népi játék-népszokás). 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások. 

Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás); 

elméleti tanszakok (csoportos foglalkozás). 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelezően választható tárgyak: 

- elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció; 

- gyakorlati: második hangszer, népi játék-népszokás, népdalkör, kamarazene, zenekar. 

Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai 

és azok óraszámai figyelembevétele mellett a növendék más művészeti ág - zeneművészeti, képző- 

és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág - képzésébe is bekapcsolódhat, illetve 

azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet). 

Zenei ismeret: a szolfézs, népzenei ismeretek, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei 

alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető. 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

Főtárgy: 

minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 

minimum 2x45 perc (csoportos). 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

minimum 5 perc. 

Kötelező tárgy: 

a 4. évfolyam végéig 

a képzési idő minimum 2x45 perc. 

Kötelezően választható tárgy: 

hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon, 

rövid tanszakokon az 5. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc, 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni). 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc, 

csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, népdalkör: 

minimum 2x45 perc. 

A tanszak tantárgyai 

Fő tantárgy: 

Népi hegedű 
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Népi brácsa 

Népi bőgő, ütőgardon 

Népi furulya 

Gitár 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs 

Kötelezően választható tantárgyak: 

A tanszak bármely tantárgya  

 

Hangszeres tanszakok: 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya, gitár) 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 

Fő tantárgy: 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Kötelező vagy 

kötelezően 

választható 

tantárgy 

   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

Hangszeres tanszakok: 

6 évfolyam (brácsa, bőgő, gardon) 

 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 
Alapfok 

1 2 3 4 5 6 

 

Fő tantárgy: 
 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Kötelező vagy 

kötelezően 

választható 

tantárgy 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Összesen: 
 

4 
 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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10.3. Évenkénti tananyag és követelmény 
 

HEGEDŰ 
 

Előképző 1. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

Mintegy 10-15 dallam, mondóka megismerése 

Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok táncok (szóval, énekelve, játszva, táncolva), 

illetve ezek kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal, gardonnal. 

A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyagnyelv összefüggései. 

A magyar népzenében jellemző ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes, nyújtott és éles ritmus, 

valamint a szinkópa). 

Kamarazene  - ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel. 

 

Követelmények 

A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt. 

Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk ritmusvilágában. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Mondókák, gyermekdalok, népdalok – ritmuskísérettel (taps, dobogás stb.). 

Az év végi beszámoló anyaga 

Gyermekjátékok, táncok. 

Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10-15 dallam, illetve mondóka). 

Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel, (kanál, fakalapács, búgattyú, kerepelő, kanna, 

döcsögduda, dob, gardon). 

 

2. évfolyam 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  

Az előző év anyagának ismétlése. 

Ismerkedés a vonós hangszerekkel. 

Ritmusképzés rezgőhúrral. 

A bőgő (cselló) megszólaltatása 

Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

Mozgás kísérése pengetéssel. 

A húr megrezgetése vonóval. 

A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

Hangsúlyozás vonóval. 

Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka. 

Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú, illetve rövid vonások). 

Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is). 

II. A brácsa (kontra, hegedű-kontra) megszólaltatása 

A hangszer tartása. 

Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása. 

Hangsúlyozás. 

Egyenletes és változó ritmusú hangzatok. 

Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú, illetve rövid vonások). 

Mozgás kísérése különjátszott hangokkal. 
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III. A hegedű megszólaltatása 

A hangszer és a vonó tartása. 

Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!). 

Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron). 

A dallamok játéka együttessel. 

Az „együtthangzás” megérzése és megértése. 

Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel. 

 

Követelmények 

A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából nélkülözhetetlen 

vonós hangszereket. 

Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmus-játék alapelemeit. 

Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a megismert 

vonós hangszerek egyszerű megszólaltatására. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Ritmikus mozgás (gyermekjáték, tánc) kísérése bőgőn vagy csellón (pengetve, majd vonóval), 

valamint brácsán (kontrán, hegedű-kontrán). 

Az év végi beszámoló anyaga 

Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron). 

Együtt játék – zenekarban. 

Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral. 

 

 

Alapfok 1.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag  
Mintegy 20 dallam ismerete. 

Népzene – hangszeres népzene. Általános tájékozódás a magyar népzene világában. 

Gyermekdalok hallás utáni elsajátítása énekelve és hangszeren játszva, különböző kezdőhangokról is. 

Ugrós, illetve kanásztánc típusú dallamok énekelve és hangszeren játszva (dunántúli ugrós, dus, 

szatmári oláhos, cigánytánc stb.). Legényes típusú dallamok (széki sűrű tempó, mezőségi sűrű magyar 

stb.). 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről az évfolyam nehézségi fokának megfelelően. 

 

Követelmények 

Alapvető dallamismeret és tájékozottság a magyar népzenében. 

A hangszer és vonó tartásának elsajátítása, a hangszeren való alapvető tájékozódás kialakítása. 

A hangképzés, vonókezelés, intonáció kialakítása és fejlesztése. 

A tanult dallamok folyamatos fűzérszerű játéka zenei nyelvjárások szerint. 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Ugrósok, kanásztáncok. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Széki sűrű tempó, dunántúli ugrósok, kanásztáncok (mintegy 20 dallam ismerete). 
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Alapfok 2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
 Mintegy 20 dallam ismerete. 

„Szimmetrikus” csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.). 

Verbunk (széki, székhelyföldi változatok). 

Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.). 

Közép-erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás). 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, az évfolyam nehézségi fokának megfelelően. 

 

Követelmények 

 „Szimmetrikus” csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és ritmizálással. 

A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása. 

A tanult táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Dunántúli, palóc, szatmári és más lassú csárdás. 

Széki verbunk, sűrű tempó. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.). 

Széki csárdás. Összesen mintegy 20 dallam ismerete. 

 

 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
Mintegy 15-20 új dallam 

Az eddig tanult dallamanyag gyarapítása (ugrós-kanásztánc, legényes, verbunk, „szimmetrikus” lassú 

és friss csárdás, közép-erdélyi csárdás). 

A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása: 

 A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai 

jellegzetességeivel összefüggésben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott és 

éles ritmusok stb.). 

 A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok, 

„ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.). 

 A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése). 

 A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. A vonóval történő hangsúlyozás jellegzetes 

módjai (pl. hangsúlyozás húrra csapott vonóval, „reflex” vonóindítás). 

 

Követelmények 

A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete. 

A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 
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A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei tánc-hagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzó anyagának rendszeres tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Dunántúli ugrósok, kanásztáncok cifrázva. 

Székely verbunk. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Dunántúli, palóc, szatmári stb. lassú és friss csárdás. 

Széki csárdás folyamat, sűrű tempó. Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete. 

 

Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag  
Mintegy 15-20 dallammal 

Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül. 

A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újra-értelmezése az aszimmetria 

törvényszerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása. 

Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal” játék). 

Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei. 

Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

 

Követelmények 

Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja. 

A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes hangsúlyozással). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán. 

Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete (hegedűn, vagy 

kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Széki magyar. 

Széki ritka tempó. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós stb. 

Széki csárdás és magyar. Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete. 

 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
 Mintegy 20-25 dallam. 

Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban. 

A széki lassú dallamok díszítésmódja. 

Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú csárdások). 

Az aszimmetria és a díszítmények ritmikai értelmezése, lejegyzésük módjai. 

Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki, mezőségi és a 

kalotaszegi zenén keresztül. 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 281 

A dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint a korábbiak változataival. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

 

Követelmények 

A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása. 

A széki táncrend folyamatos játéka, egy-egy dallam előadása több változatban is. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Széki lassú. 

Mezőségi (kalotaszegi) lassú csárdás. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Széki táncrend (hegedűn és kontrán). 

 

Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene (magyarpalatkai, 

vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős). A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok 

játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.). 

Dallamlejegyzés a tanult anyagból. 

Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás) 

A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok. 

 

Követelmények 

A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján. 

Néhány alkalomhoz kötődő hangszeres dallam ismerete.  

Együttjáték másik hegedűvel. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Az önálló tanulást segítő lejegyzések készítése hangfelvételről. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn, vagy kontrán). 

A korábban tanultak továbbfejlesztése, a dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint új 

változatokkal. 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Mezőségi ritka magyar, szökős. 

Széki Rákóczi induló. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás. 

Magyarpalatkai menyasszonykísérő. 
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Továbbképző 7. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
Mintegy 20-25 dallam 

A mezőségi (magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti…stb. dallamismeret gyarapítása. 

A mezőségi zene díszítményei. 

Mezőségi lassú. 

A hangsúlyozás jellegzetességeinek és különleges formáinak elemzése a mezőségi zenében. 

Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult dialektusokban és 

stílusokban. 

A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és ritka magyar; 

korcsos). 

 

Követelmények 

Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve, rögtönzésekkel 

gazdagítva kell megszólaltatni. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyomá-nyunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Mezőségi lassú cigánytánc. 

Mezőségi szökős. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Mezőségi táncrend. 

 

Továbbképző 8. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
Mintegy 20-25 dallam 

Kalotaszegi zene. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai. 

Kalotaszegi hajnali, szapora és verbunk. 

Az új anyag mellett a korábban tanult legényes és lassú csárdás dallamismeret gyarapítása. 

Kalotaszegi táncrend. 

Székelyföld zenéje. 

A székelyföldi zene különböző stíluskörei. 

Székelyföld egy tájegységének táncrendje (10-15 dallam). 

Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei. 

 

Követelmények 

A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal, rögtönzésekkel tarkított játéka. 

18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása (életre keltése). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 
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Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

Kalotaszegi táncrend. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Székelyföldi táncrend. 

18. századi magyar táncok. 

 

Továbbképző 9. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag  
Mintegy 20-25 dallam 

Rubato dallamok. 

A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban. 

Hangszeres keservesek. 

A dallamok játékmódja, díszítményei. 

A rubato dallamok kísérete. 

A dallamok lejegyezhetősége. 

Különböző dialektusok jellemző dallamai. 

A pakulár nóta. 

A szatmári, a palóc (felvidéki) és a dunántúli csárdások játékmódja. 

A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és lehetőségei. 

Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak-kelet-, Észak- és Nyugat-Magyarországon előforduló formái. 

A rubato-hatás érvényesülése a táncdallamok játékában. 

Régi és új stílus a hangszeres népzenében. 

 

Követelmények 

Egy-ez szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi halottkísérő, keserves 

stílusos előadása kísérettel. 

Pakulár nóta kísérettel. 

Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra, műfajra 

jellemző előadásmód szerint. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

A tanszaki  meghallgatás anyaga 

Rubato dallamok (szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katona-kísérő, gyimesi 

halottkísérő stb.). 

Pakulár nóta. 

Az év végi beszámoló anyaga 

Szatmári, palóc, dunántúli stb. táncrend. 
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Továbbképző 10. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag  
Mintegy 20-25 dallam 

Gyimesi zene. 

A gyimesi táncok és táncélet. 

A gyimesi táncdallamok különböző rétegei. 

A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon. 

Moldvai zene. 

A moldvai táncok, táncélet. 

A moldvai hangszeres hagyomány. 

A moldvai zene különböző rétegei. 

A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése. 

Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel… stb. dallamok). 

Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján. 

A tanult táncrendek játéka. 

Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások. 

 

Követelmények 

A gyimesi zene stílusos megszólaltatása. 

Az eddig tanult táncrendek bármelyikének stílusos, rögtönzésekkel, dallam-változatokkal gazdagított 

játéka. 

A szomszéd népek, valamint az európai népek zenéjéből válogatott szemelvények megszólaltatása. 

A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban álló gyarapítása, 

fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból. 

Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből. 

Az együttesvezetői készség bemutatása. 

Gyimesi dallamok kísérete gardonon. 

Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban, történeti 

vonatkozásaik. 

Önálló gyűjtőmunka. 

 

 

NÉPI BRÁCSA 
 

Alapfok 1. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

A hangszerrel való ismerkedés, a hangszer részei. 

Hangszertartás, vonótartás. 

Alapakkordok, egyszerűbb harmóniaváltások elsajátítása (mintegy 8-10 dúr-moll akkord). 

Technikai és zenei ismeretek 

Hangképzés, vonóindítás – hangindítás (pl. pontszerű indítás, lendületből való „szalasztott” 

vonóindítás, előkés indítás. 

Három húr egyszerre történő megszólaltatása. 

Tiszta intonálás, akkordfogás. 

Vonásnemek, szimmetrikus, illetve aszimmetrikus ritmizálással. 
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Esztam, dűvő kíséretek (dudálás – egyenletes vonás). 

Lezárók, indítások (ugrós). 

Átmenetek a táncrenden belül (pl. dudálás – ugrós, ugrós – csárdás, csárdás – friss csárdás), egyenlőre 

szeptimakkordok nélkül. 

Fogástáblázat elkészítése egyszerű, majd bonyolultabb akkordokkal. 

 

Követelmények 

1. Dunántúli tánczene kísérete „A-D” hangnemekben ugrós  és kanász-tánc, mintegy 30 dallam 

ismerete. 

2. Széki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben verbunk, lassú, sűrű tempó, mintegy 5-10 

dallam. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai, ritmikai váltásokra. 

Törekedjen a megtanult tánczenék jó tempóban, lehetőleg kotta nélkül való játékára. 

Ismerje a játszott dallamok formai felépítését, hangnemét és harmóniáit. 

Tanulja meg a dallamokat énekelni is. 

 

Alapfok 2. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Technikai és zenei ismeretek 

 ifj. Ádám István kontrás harmónia készlete, harmonizálási módjának elsajátítása. 

„Szalasztott” vonóindítás és hangsúlyozás. 

Az „előke” tudatos alkalmazása. 

A prímás hangsúlyozásának és a különböző tánctípusok tempóinak pontos ismerete. 

A tánczenei folyamat egészének elemzése, egy-egy hosszabb zenei folyamat törvényszerűségeinek 

felismerése és alkalmazása. 

Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

2. Lassú és gyors esztam. 

Lassú dűvő. 

Vonóindítás, vonóváltás, különféle hangsúlyozási módok. 

Kezdetben tudatos, később ösztönös alkalmazkodási reflex kialakítása a prímás játékához. 

Modális és funkciós harmonizálás. 

Hallás utáni dallamtanulás. 

A dallamok énekes változatainak megtanulása. 

 

Követelmények 

1. Széki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (verbunk, lassú, csárdás, porka, hétlépés, 

négyes, sűrű tempó, ritka tempó) mintegy 20 dallam. 

2. Dunántúli tánczene kísérete „A-D-G” hangnemekben (ugrós, lassú csárdás, friss csárdás) 

mintegy 5-10 dallam. 

Tudja és alkalmazza a „kontrán” egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors tempóban is a 

szimmetrikus és az aszimmetrikus vonásokat (lassú és verbunk). 

A növendék legyen képes 

 A tánczenei folyamat elmuzsikálására, 

 A táncrenden belüli váltások magabiztos végrehajtására. 
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Alapfok 3. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Technikai és zenei ismeretek 

1. Dallamtanulás. 

Minden dallam transzponálása a használatos hangnemekbe (A-D-G-C). 

A cimbalommal együtt történő játékmód elsajátítása. A cimbalom, brácsa, bőgő felállású 

együttesekben a három hangszer szerepköre, egymással vlaó dallami, harmóniai és ritmikai kapcsolata 

a játék során. 

2. Funkciós harmonizálás a háromhúros brácsán (kontra, mélyhúros brácsa, kontra). 

Akkordkészlet bővítése: szeptim- és szűkített akkordok, valamint váltó-akkordok Bunyi József, Tóni 

Rudi, Sztojka János és mások játéka alapján. 

Egy dallam harmóniavázás alapuló legalább három-négyféle „akkordozás” elsajátítása és variálása 

(improvizáció). 

Több kalotaszegi brácsás vonókezelésének és harmonizálásának elemző összehasonlítása. 

Vonózásbeli variációk. 

Tempótartás, a prímás játékával való együttmuzsikálás. 

3. Dúros harmonizálás és ennek helyi jellegzetességei. 

Vonókezelés elsajátítása, vonásnemek. 

Kiemelkedő brácsás egyéniségek játékstílusának összehasonlítása, és a különbözőségek tudatosítása: 

Kodoba Béla, Moldován Stefán, Mácsingó Sándor, Radák Mihály, Kodoba Lőrinc. 

Vonásvariációk. 

Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva. 

Énekes dallamok megtanulása. 

 

Követelmények 

1. Rábaközi tánczene kísérete (verbunk és frisse, dus, kanásztánc, lassú és friss csárdás, duda 

nóták) mintegy 15-20 dallam. 

2. Kalotaszegi tánczene kísérete „A-G” hangnemekben, hangnemenként 5-10 dallam (legényes). 

3. Magyarpalatkai tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (ritka magyar, sűrű magyar) mintegy 

5 dallam. 

 

Alapfok 4. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Technikai és zenei ismeretek 

1. Stílusos játékmód. 

Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő ismerkedés, gyakorlás. 

Vonókezelés. 

2. Harmonizálás és akkordkészlet összeállítása Horváth Mihály és Ponci Gyula játéka alapján. 

Ritmusvariációk. 

Vonásnemek elemző összehasonlítása. 

A dallamok és közjáték magabiztos kísérete. 

3. Hegedűkontra fogásai, vonókezelés, vonásnemek. 

Aszimmetrikus ritmizálás (lunga, tiganeasca). 

Dallamimitáció a hegedűkontrán. 

A „nyolcas” elsajátítása a hegedűkontrán (minintalu). 
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Követelmények 

1. Bonchidai tánczene kísérete „A-D-G” hangnemekben (lassú – sűrű  

magyar, lassú – sűrű csárdás, román forgatós, lassú és gyors cigányos, verbunk, sűrű 

legényes) mintegy 10-15 dallam. 

2. Vajdaszentiványi és magyarpéterlaki tánczene kísérete (verbunk,  

sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás) mintegy 10-15 dallam. 

3. Méhkeréki és eleki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben  

(minintalu, ardelenescu, tiganeasca, lunga) mintegy 3-6 dallam. 

 

 

Alapfok 5. 

 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

Technikai és zenei ismeretek 

1. Akkkordfelbontások négyhúros „klasszikus” brácsán, valamint akkordváltások („menetek” 

vagy „patronok”) elsajátítása. 

Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása. 

Énekes dallamok megtanulása. 

Ismeretlen dallam lejegyzése és stílusos megharmonizálása első hallás után. 

2. A 3. évfolyamban tanultak. 

Magyarszovát: Botezán János, Huszár Sándor vonásvariációi, harmóniavilága. 

3. A bécsi klasszikus zenéhez legközelebb álló népzene stílusjegyeinek elsajátítása. 

Harmonizálás. 

Parlando, rubato, giusto játékmód. 

A megtanult dalok kotta nélkül történő játéka a zenei tartalom kifejezésének igényével a 

tempó, a karakter, a tánctípus követelményeinek megfelelően. 

4. A Küküllő menti dallamkincs és a táncok megismerése. 

Egyedi vonásnemek Kozák József, Mezei Ferenc („Csángáló”) kontrajátékában. 

A környékbeli zenekarok összehasonlítása (Magyarkirályfalva, Magyarózd, Magyarbece, 

Szászcsávás). 

 

Követelmények 

1. Felvidéki tánczene kísérete (Palócság, Csallóköz, Mátyusföld, verbunk, lassú csárdás, friss 

csárdás, dudanóták, kanásztánc, menyasszonytánc) mintegy 20 dallam. 

2. Mezőségi tánczene kísérete (Magyarpalatka, Magyarszovát ritka és sűrű magyar, négyes, lassú, 

cigánytánc ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos) mintegy 20 dallam. 

3. Vas és Sopron vármegye népi tánczenéjének kísérete. Régi magyar tánczenék, korai 

verbunkosok, nyugat-dunántúli táncdallamok mintegy 10 dallam, Tendl Pál, Tendl Vilmos, 

Csejtei István zenekara. 

4. Ádámos és Szászcsávás népzenéje (magyaros, lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő, 

szegényes) mintegy 5-10 dallam. 
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Alapfok 5. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

 

Technikai és zenei ismeretek 

Jellegzetes akkordmenetek és vonásnemek elsajátítása háromhúros kontrán. Ifj. Horváth András játéka 

alapján. 

„Klasszikus” négyhúros brácsán bonyolultabb akkordmenetek „A-D” hangnemekben, mind C-G, mind 

a G-D húrokon a szatmárökörítói és a tiszakóródi zenekar játéka alapján. 

Vonás- és akkordvariációk improvizatív és stílushű használata. 

Brácsaszólam lejegyzése és megtanulása, az egyértelmű tévesztések kiszűrése, hangfelvétel alapján. 

A vonókezelés helyes értelmezése és elsajátítása, videofelvétel alapján. 

Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

 

Követelmények 

1. Szatmári tánczene kísérete „A” esetleg „D” hangnemekben (magyar verbunk, csendes, lassú és 

friss csárdás, kondástánc, ugrós, oláhos) mintegy 10-15 dallam. 

2. Kalotaszegi tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (hajnali, lassú csárdás, szapora, verbunk) 

mintegy 10-15 dallam. 

3. Magyarpalatkai tánczene kísérete „A-D” hangnemekben lassú cigánytánc, lassú csárdás, 

szökős, sebes csárdás, korcsos mintegy 10-15 dallam. 

 

 

NÉPI BŐGŐ, CSELLÓ 
 

Alapfok 1.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Dunántúli tánczene kísérete A-hangnemben (ugrós- és kanásztánc) mintegy 15 dallam. 

2. Rábaközi tánczene kísérete A-hangnemben (dus, verbunk) mintegy 5-10 dallam. 

3. Kalotaszegi tánczene kísérete A-G-hangnemben (legényes) mintegy 3-5 dallam. 

4. Széki tánczene kísérete A-D-hangnemben (verbunk, lassú, sűrű tempó) mintegy 5-10 dallam. 

 

Követelmények 

Tudja és alkalmazza egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors tempóban is a különféle dűvő 

vonásokat (legényes, sűrű tempó), illetve az alapvonásokat (détaché, martelé, legato). 

 

A tanuló legyen képes 

 A basszus funkciók felismerésére és alkalmazására az évfolyam szintjének megfelelően 

 Az alapvonásokat megfelelően játszani bőgőn vagy csellón (ugrós, dus, legényes, verbunk, 

lassú) 

 Tudatosan előkészíteni és végrehajtani a húr- és vonóváltó műveleteket 

 Tudatos hangképzésre, hangszerkezelésre 

 Tempótartásra, ritmizálásra, hangsúlyozásra 

 Hallás utáni dallamtanulása 

 A zenei tartalom kifejezésének igényével, a tempó, a karakter, a tánctípus és stílus 

követelményeinek megfelelően a megtanult dalokat kotta nélkül muzsikálni 

 Felismerni a játszott dallamok szerkezetét 

 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 
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Alapfok 2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

 

1. Széki tánczene kísérete A-D alapú hangnemben (verbunk, lassú, csárdás, porka, hétlépés, 

négyes, sűrű tempó, ritka tempó) mintegy 20 dallam. 

2. Dunántúli tánczene kísérete A-D-G alapú hangnemben (ugrós, lassú csárdás, friss csárdás) 

mintegy 5-10 dallam. 

 

Követelmények 

Tudja és alkalmazza a bőgőn vagy a csellón egyenletes ritmusban, mérsékelten gyors tempóban is a 

szimmetrikus és az aszimmetrikus dűvő vonásokat, a lassú és a verbunk merítéses vonásokat, illetve az 

alapvonásokat (détaché, martelé, marcato, legato). 

Legyen képes 

 A megfelelő hangsúlyozásra, illetve a különböző vonásnemekkel a belső hangsúlyozásra 

 Aszimmetrikus dűvő-vonás használatára külön vonóval is (négyes, lassú), 

 A különböző tánctípusokat az adott hangnemben kísérni, illetve a megfelelő sorzáró 

formulákkal lezárni (verbunk, ritka tempo, hétlépés) 

 A műfaji váltások magabiztos végrehajtására (porka-hétlépés, sűrű-ritka tempó) 

 Teljes tánczenei folyamatok kíséretének eljátszására 

 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

 

Alapfok 3.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Rábaközi táncok kísérete (verbunk és frisse, dus, kanásztánc, lassú – friss csárdás, dudanóták) 

mintegy 15-20 dallam. 

2. Kalotaszegi tánczene kísérete A-G alapú hangnemekben (legényes) hangnemenként 5-10 

dallam. 

3. Magyarpalatkai tánczene kísérete A-D alapú hangnemben (ritka magyar, sűrű magyar) mintegy 

5 dallam. 

Követelmények 

A növendék legyen képes 

 A pizzicato különböző fajtáinak játékára és az egyes vonásnemek váltogatására 

 Stílusos improvizálásra bőgőn, vagy csellón 

 A ritka magyar, sűrű magyar, legényes táncdallamok aszimmetrikus ritmizálására 

 A friss csárdások gyors tempójának megtartására 

 Megfelelő zenekari összjátékra 

 Igényes zenei előadásmódra különösen az alkalomhoz kötődő dallamoknál 

 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 
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Alapfok 4.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

1. Bonchidai tánczenék kísérete A-D-G alapú hangnemben (lassú, sűrű magyar, lassú – sűrű 

csárdás, román forgatós, lassú és gyors cigányos, verbunk, sűrű legényes) mintegy 10-15 

dallam. 

2. Vajdaszentiványi és péterlaki táncok kísérete (verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, 

cigánycsárdás) mintegy 10-15 dallam. 

3. Méhkeréki táncok kísérete A-D alapú hangnemben, mintegy 3-6 dallam. 

 

Követelmények 

Tudja a különböző tánc típusok tempóit és azok műfaji váltásait magabiztosan végrehajtani. 

Alkalmazza az alapvonásokat esetleg német kápás vonóval is és a talpas pizzicatót mérsékelt gyors 

tempóban is. 

Legyen képes 

 A helyes hangsúlyozásra (sebes forduló, korcsos), 

 A különböző vonások és pengetések összekötésére, variációira, valamint különleges vonások 

alkalmazására 

 Aszimmetrikus ritmizálásra, különös tekintettel a román forgatósra, az ardelenescura és a 

lungára 

 Hallás utáni dallamtanulásra és a megtanult dallamok kotta nélküli előadására 

 A tanult tánctípusokat megfelelő hangnemben kísérni, lezárni és a műfaji váltásokat helyesen 

végrehajtani, különös tekintettel a közjátékokra (lassú és sűrű magyar, sebes forduló, korcsos) 

 A tanult dialektusok énekelt dallamainak elsajátítására és énekes előadó zenekari kíséretére. 

 

Alapfok 5.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Felvidéki tánczenék kísérete – Palócság, Csallóköz, Mátyusföld (verbunk, lassú csárdás, friss 

csárdás, dudanóták, kanásztánc, menyasszonytánc) mintegy 20 dallam. 

2. Mezőségi tánczenék kísérete – Magyarpalatka, Magyarszovát (ritka és sűrű magyar, négyes, 

lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos) mintegy 20 dallam. 

3. Vas és Sopron vármegye zenéjének kísérete. Régi magyar tánczenék, korai verbunkosok, 

nyugat-dunántúli táncdallamok mintegy 10 dallam. 

4. Ádámos népzenéje: magyaros, lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő, szegényes mintegy 5-

10 dallam. 

 

Követelmények 

A növendék legyen képes 

 Önálló gyakorlásra, tanulásra 

 Hallás utáni dallamtanulásra 

 A dallamok egyszerű lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére 

 A különböző tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai és zenei 

értelemben egyaránt (közjátékok, sorzárók stb.) 

 A zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a dialektus 

követelményeinek megfelelően a megtanult dallamokat hallás után játszani, illetve kísérni 

 Parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére 

 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására és énekes előadó kísérésére. 
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Alapfok 6.  

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

1. Szatmári tánczene kísérete A-alapú hangnemben (magyar verbunk, csendes, lassú csárdás, 

kondástánc, ugrós, oláhos) mintegy 10-15 dallam. 

2. Kalotaszegi tánczene kísérete A-D-alapú hangnemben (hajnali, lassú csárdás, szapora, 

verbunk) mintegy 10-15 dallam. 

3. Magyarpalatkai tánczene kísérete A-D-hangnemben (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, 

sebes csárdás, korcsos) mintegy 10-15 dallam. 

 

Követelmények 

Vonásvariációs improvizatív, stílushű használata. 

A vonókezelés helyes értelmezése és elsajátítása videofelvételek alapján. 

Énekes dallamok megtanulása szöveggel. 

 

NÉPI FURULYA 
 

Előképző 1.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával. Összesen mintegy 

10-15 dallam biztos tudása. 

Táncritmusú népdalok (lassú csárdás, ugrós) eljátszása. 

 

Követelmények 

15 népdal eléneklése és elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok adta 

szabályokra. 

 

 

Előképző 2.  

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Lassú csárdás és sebes csárdás dallamok eljátszása. 

Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről. Összesen mintegy 10-15 székely 

dallam ismerete. 

 

Követelmények 

20 székelyföldi népdal eléneklése és elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi 

hangsúlyok adta szabályokra. 

 

Alapfok 1. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

Székely betlehemes népdalok, könnyű lassú és sebes csárdás dallamok egy-szerű, de stílusos előadása. 

Rubato, lassú és sebes csárdás és forgatós dallamok stílusosan díszített, variált eljátszása a 

Székelyföldről. Összesen mintegy 20 székelyföldi dallam ismerete. 
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Követelmények 

A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata. 

A hetedik hang módosítása félfedéssel. 

Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása. 

Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato). 

A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai. 

Variálás és díszítés az udvarhelyszéki székely dialektus szabályai szerint. 

 

Alapfok 2. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Felcsíki féloláhos és lassú csárdás és keserves dallamok stílusos előadása. 

Felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallamok stílusos eljátszása 

gardonkísérettel is. Összesen mintegy 15-20 felcsíki dallam ismerete. 

 

 

Követelmények 

A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. A hetedik hang módosítása 

villafogással. Triolás ritmusok a forgatós dallamok-ban. Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás 

dallamok. Variálás és díszítés a csíki székely dialektus szabályai szerint. Együttjáték másik 

furulyással, gardonnal. 

 

Alapfok 3. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

Gyimesi kerekes, féloláhos, lassú csárdás dallamok eljátszása. 

Gyimesi lassú magyaros, sebes magyaros és csárdás, kettős, sirülője, keserves dallamok eljátszása 

gardonkísérettel is. Összesen mintegy 30 gyimesi dallam ismerete. 

 

Követelmények 

A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata. 

Torokhangos (gégezöngés) kíséret – lányoknál és kisfiúknál még nem kell eröltetni. 

Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és hangsúlyozásuk. 

Gyimesi dallamoak, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint. 

Játék gardonkísérettel, másik furulyással. 

 

 

Alapfok 4. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

Somogyi csárdás, ugrós dallamok . 

Dél-dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok.  

Összesen mintegy 30 dallam. 

Ismerkedés a rokonnépek hangszereivel és dallamaival (pentaton ereszkedő dallamok). 

Finnugor és török népek zenéje 

Lemezfelvételek baskír kuraj-zenéről 
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Követelmények 

A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán, és hosszúfurulyán. 

A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 

A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja hatlyukú és hosszú furulyán egyaránt. 

 

Alapfok 5. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 

Több furulya együttes játéka. 

Énekkíséret furulyával. 

Az énekes-nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a furulyajátékban. 

 

Követelmények 

Palóc rubato és giusto dallamok eljátszása. 

Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása. Dudautánzó furulyajáték. Összesen mintegy 30 palóc 

dallam ismerete. 

 

Alapfok 6. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása. 

A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében. 

Tilinkójáték. 

Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint. 

Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 

Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

 

Követelmények 

Moldvai táncdallamok. 

Széki lassú csárdás, magyar. Moldvai táncdallamok. 

 

Továbbképző 7. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az I-II. évfolyamon tanult dallamokra építve. 

Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

A forgatós táncok dallamvilága. 

Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis-dialektusok szabályai szerint. 

 

Követelmények 

Marosszéki és gyergyói táncdallamok. 
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Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sikülje, héjszák), valamint 

székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok (forgatós, verbunk, féloláhos). Játék 

gardonkísérettel. 

 

Továbbképző 8. 

Tananyag és követelmény 

 

Tananyag 

A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje. 

Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 

Hangmódosítás villafogásokkal. 

A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 

A flóta. Flóta felvételek 

 

Követelmények 

Felső-Tisztavidéki pásztornóták és szilágysági táncdarabok. 

Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

 

 

Továbbképző 9. 

Tananyag és követelmény 

Tananyag 

A Küküllő-vidék furulyazenéje. 

A 2. és 3. átfújás kombinálása. 

A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 

Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 

Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések 

 

Követelmények 

Küküllő vidéki lassúk, szaporák. 

Küküllő vidéki páros táncok, pontozók, keservesek, román táncok. 

 

Továbbképző 10. 

Tananyag és követelmény 

 

 

Tananyag 

Észak-mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája. 

A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 

Ritka és sűrű legényesek. 

 

Követelmények 

Bálványosváraljai, szásznyíresi, lesői, magyarnemegyei dallamok. 

Magyarszováti, visai, füzesi dallamok. 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei. 
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SZOLFÉZS 

 

Előképző 1. 

 

Tananyag 
- ismerkedjen  meg  a  mondókákkal, kiolvasókkal, népi gyermekjátékokkal és népszokásokkal (2 

félévre elosztva). 

- tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang- illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

1. Dallamanyag 

Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, pentaton és pentachord fordulatú 

magyar népdalok. 

A magyar népszokások közül a karácsonyi ünnepkörhöz és a farsanghoz tartozó népszokások 

dallamvilága. 

2. Szolfézs ismeretek 

- Egyenletes  lüktetés  - mérőütés - fogalma, megfigyelése, gyakorlati alkalmazása.  

- Negyed, nyolcad érték és negyed szünet felismerése, megszólaltatása, kottaképről való olvasása.   

- A szolmizációs hangok felismerése kézjelről: dó,  ré,  mi,  szó, lá.  

- A vonalrendszer ismerete.   

A  szolmizációs hangok elhelyezése az ötvonalas rendszerben.   

Egyszerűbb két-, három-, négy-, és ötfokú dallamok elhelyezése, illetve éneklése kézjel után. 

3. Elméleti ismeretek 

A kiolvasók és mondókák jellemzői. 

A gyermekfolklór szerepe a néphagyományban. A gyermekjáték és gyermekdal tempójának, 

ritmusának, jellemzői, formái. Dallamának ismérvei: hangköz, hangterjedelem, hangkészlet és 

szövegének jellegzetességei. 

A népszokás: a népi ünnepek három nagy csoportja. 

 A jeles napok jellemzői. 

A  karácsonyi  ünnepkör  ideje,  ahhoz  fűződő  hiedelmek,  a  szokások  jellemzőinek  ismerete. 

Karácsonyi, betlehemes énekek, kántálók. 

A farsangi népszokások ideje, jellemzői, hozzá fűződő hiedelmek megismerése. 

4. Szakkifejezések 

Mérőütés, negyed, nyolcad, negyed szünet, szolmizációs hangok, vonalrendszer. 

Tempó, ütempár, hangköz, hangterjedelem, hangkészlet. 

Betlehemezés, kántálás. 

5. Zenei írás - olvasás 

A mondókák ritmusának felismerése, hallás után ritmusjelekkel való leírása. 

Könnyebb bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord, pentaton. dallamok 

elhelyezése a vonalrendszerben. Könnyebb két-három fokú gyermekdalok éneklése kottáról. 

6. Zenehallgatás 

Magyar gyermekjátékok,gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, magyar népdalok, a 

népszokások közül a karácsonyi és farsangi szokáshoz tartozó hang- és video-felvételek. 

 

Követelmények 
Tanuljanak  meg  15-20  mondókát,  kiolvasót,  ismerjenek  20-30  népi  gyermekjátékot,  azok 

dallamait tisztán tudják elénekelni. 

Ismerjék  a  gyermekdalok jellemzőit (fogalma, ritmusa, tempója, formai felépítése, jellemző 

hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének sajátosságai). 

Ismerjék a népszokások három nagy csoportját és a jeles napok jellegzetességeit. 
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Ismerjék  a  farsangi  népszokások,  tartalmát,  jellemzőit,  illetve tudjanak  hozzá  5-8  példát 

énekelni. 

Ismerjék   a   karácsonyi   népszokások   idejét,   tartalmát,   jellemzőit,   illetve   tudjanak   8-10 

karácsonyi és betlehemes éneket, kántálót elénekelni és  a szokását bemutatni. 

Gyermekdalok  vagy  egyszerűbb  népdalok  felismerése  dallam,  illetve  szolmizáció  alapján. 

Mondókák   ritmusának   hallás   után   való   leírása.   Könnyebb,   kis   hangterjedelmű   és   a 

hangkészletű  gyermekdalok  elhelyezése  a  vonalrendszerben,  kottaképről  való  leéneklése tanári 

segítséggel. 

 

Előképző 2. 

 

Tananyag 
-  a  növendék  ismerkedjen  meg  az  eddig  tanultakhoz  újabb népszokások   dallamaival,   a   

magyar   népi   hangszerek   csoportjaival,   azon   belül   egy-két hangszerrel (2 félévre elosztva). 

- Tanuljon  meg  mintegy  60  dallamot,  s  lehetőség  szerint  azok  autentikus  hang-   illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

1. Dallamanyag 

Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, pentachord és pentaton hangsorú magyar népdalok. A 

magyar népszokások közül a regösénekek és a húsvéti népszokásos dallamai. 

2. Szolfézs ismeretek 

Az eddig tanult szolmizációs hangokhoz a ti és a fá. Fél, pontozott  fél, egész érték , szinkópa, 

nyolcad,  fél  és  egész  szünet  felismerése,  megszólaltatása,  kottaképről  való  olvasása.  A 

szolmizációs  hangok  elhelyezése  a  vonalrendszerben  kulcs  nélkül,  majd  később  violin 

kulccsal. 1#, 1b előjegyzés használata. 

3. Elméleti ismeretek 

A regösének fogalma a szokás ideje, résztvevői és hangszerei. 

A Húsvét ideje, a szokások jellemzői, a hozzájuk fűződő hiedelmek. A 

népi hangszerek fogalma és főbb fajtái. 

Az   alábbi   magyar   népi   hangszerek   jellemzőinek   ismerete,   megszólaltatásuk   módja   és 

alkalmai,   jelentőségük,   illetve   a   hangszerekhez   fűződő   hiedelmek,   szokások   vázlatos 

ismertetése: 

Cimbalom. 

Citera. Vályúcitera, oldalfejes, hasas citera. 

Duda. 

Furulya. 6 lyukú furulya, kettős furulya, hosszú furulya. 

Hegedű, kontra, bőgő, cselló. 

Kereplő. Kalapácsos kereplő, fogas vagy bordás kereplő,  szekrényes kereplő, szélkereplő. 

Kolomp, csengő, pergő. 

Nádsíp. 

4. Szakkifejezések 

Bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord, pentaton. 

Fél,  pontozott  fél,  egész  érték,  szinkópa,  nyolcad,  fél  és  egész  szünet.  Violin  kulcs.  1#,  1b 

előjegyzés. 

Regösének. 

5. Zenei írás - olvasás 

Rövid ritmusok, könnyebb gyermekdalok lejegyzése ritmusjegyekkel, betűkottával, 

hangjegyekkel. Négy-ötfokú gyermekdalok éneklése kottáról. 
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6. Zenehallgatás 

Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, népdalok. A népszokások közül a húsvéti ünnephez tartozó 

felvételek, regösénekek. Olyan szokásanyagok hang- és videofelvételeinek megismertetése 

(lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva) amelyekben a következő hangszerek  

szerepelnek:  4  fajta  kereplő,  kolomp,  csengő,  pergő,  citera,  cimbalom,  hegedű, kontra, bőgő, 

nádsíp, duda, furulyák különböző fajtái. 

 

Követelmények 
Tanuljanak  meg  20-25  népi  gyermekjátékot,  azok  dallamát  tudják  tisztán  énekelni,  illetve 

játékát bemutatni. Ezekből mintegy 20 dalt tudjanak szolmizálni is. 

Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (ismétlés). 

Tudjanak 15-20 pentachord és pentaton hangsorú magyar népdalt szöveggel és szolmizálva. 

Ismerjék az alábbi népszokásokat, azok idejét, egy-egy hozzájuk fűződő hiedelmet, szokást. 

Tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve a szokást eljátszani: regösénekek, húsvéti ünnepkör. Ismerjék 

a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, 

illetve ismerjék fel  formájuk és hangzásuk alapján: kereplők, kolomp, csengő, pergő, citera, 

cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, nádsíp, duda, furulyák. 

 

Alapfok 1.  

 

- a  régi  stílusú  népdaltípusok  általános  ismérvei  és  alapfokú elemzése, további népszokások és 

dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2 félévre elosztva). 

- Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang- illetve videofelvételeit is 

ismerje meg. 

 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi stílusú magyar népdalok. 

A  magyar  népszokások  közül  Luca  napja,  István  és  János  napja,  Újév,  Szent  Balázs  napja, 

Szent Gergely napja és a hozzátartozó dallamok. 

2. Szolfézs ismeretek 

Az  eddig  tanultak  ismétlése.  

- Az  eddigi  ritmusképletekhez  az  éles-  és  nyújtott  ritmus.   

- A  2/4  -,  4/4  -,  3/4  -  es ütemmutató   jelentése 

- 1#,   1b   előjegyzés   használata.    

- A   hangnemek megállapítása   az előjegyzés és a záróhang alapján.  

- A hétfokú hangsorok közül: a dúr, az eol (moll) és a dór.  

- Hangközök: tiszta prím, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv.  

- A zenei kulcsok fogalomköre, G-kulcs, F-kulcs. 

3. Elméleti ismeretek 

A régi stílusú népdal jellemzői. 

Népdalelemzés a következő szempontok szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód. 

Luca napjának ideje, a hozzá fűződő hiedelmek, játékos szokások játszása, táji 

jellegzetességei. 

István-  és  János-napi  köszöntés,  Szent  István  vértanú  és  Szent  János  evangélista  ünnepe,  a 

szokás jellemzői. 

Az újévi népszokások bemutatása, jellemzői, hozzájuk fűződő hiedelmek és jóslások. 

Szent   Balázs   napjának   ideje,   Szent   Balázs   püspökhöz   fűződő   legenda.   Az   e   naphoz 

kapcsolódó adománygyűjtő szokás ismerete. 
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Szent  Gergely  napjának  ideje.  Szent  Gergely  pápa  tiszteletére  elrendelt  adománygyűjtő 

népszokás. 

A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai. 

Az   alábbi   magyar   népi   hangszerek   jellemzőinek   ismerete,   megszólaltatásuk   módja   és 

alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása: Dob. 

Facimbalom. 

Harántfurulya. 

Kanásztülök, kürt. 

Koboz. 

Köcsögduda, bika. 

Láncosbot. Regössíp, 

töröksíp. Tekerő. 

4. Szakkifejezések 

Hexachord, hexaton. Éles ritmus, nyújtott ritmus. Az ütemmutató fogalma, 2/4 - , 3/4 -, 4/4 - es 

ütem. A hangköz fogalma. A következő hangközök: tiszta prím, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta 

oktáv, kis és nagy szekund, kis és nagy terc. Az első három # és b előjegyzés neve és helye a 

vonalrendszerben. Hangnem. Hangsorok: dúr, eol (moll), dór. G-kulcs, F-kulcs. 

Régi stílus. Dudanóta, kanásztánc. Parlando, rubato, tempó giusto. 

Díszítések, előke, utóka, főhang, glissando. 

Szótagszám, sorszerkezet, kvintváltás. 

Adománygyűjtő szokás. 

Idiofon, membranofon, chordofon, aerofon és elektrofon hangszerek. Kürt- és trombitafélék, 

nyelvsípok, ajaksípok. 

5. Zenei írás - olvasás 

Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása. Gyermekdalok, könnyebb régi stílusú 

népdalok éneklése kottakép alapján. 

6. Zenehallgatás 

Régi  stílusú  magyar  népdalok.  A  népszokások  közül  az  újévi  szokáshoz,  Szent  Balázs 

napjához, Szent Gergely napjához, Luca napjához, valamint István- és János napjához tartozó 

felvételek. A következő népi hangszereken szóló és azokhoz kapcsolódó szokásanyag hang- és 

videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva): facimbalom, láncosbot, 

köcsögduda, bika, dob, koboz, tekerő, kanásztülök, kürt, regössíp, töröksíp, harántfurulya. 

 

 

Követelmények 
Tanuljanak meg 20-25 régi stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. A régi 

stílusú népdalok általános ismérvei. 

Mutassák be  a  tanult  népszokások  jellemzőit,  főbb  csoportjait,  határozzák  meg  a  jeles  nap 

fogalmát. 

Ismerjék a következő népszokások tartalmát, idejét, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat, és 

tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, és eljátszani: Újév, Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, 

Luca napja, István és János napja. 

Ismerjék vázlatosan a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő 

szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külsejük  és  hangzásuk  alapján:  facimbalom, láncos-

bot,  köcsögduda,  bika,  koboz,  dob,  tekerő,  kanásztülök,  kürt,  regös-síp,  töröksíp, harántfurulya. 
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Alapfok 2.  

 

- a  új  stílusú  népdaltípusok  általános  ismérvei  és  alapfokú elemzése, további népszokások és 

dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2 félévre elosztva). 

- Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang- illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Új stílusú magyar népdalok. 

A magyar népszokások közül az adventi időszakhoz a Vízkereszthez, Pünkösdhöz, Szent Iván 

napjához és aratáshoz tartozó dalanyag. 

2. Szolfézs ismeretek 

Az előző években tanultak ismétlése. A második, osztály anyagának elsajátításához szükséges 

szolfézs ismeretek: Az eddig tanult ritmusokhoz a tizenhatodok, nyolcad triola, 3/8-os ütem, 

váltakozó  ütem.  A  2#;  s  2b  előjegyzés  használata.  A  hétfokú  hangsorokhoz:  a  mixolíd.  A 

hangközökhöz: kis szekund, nagy szekund. 

3. Elméleti ismeretek 

- Az új stílusú magyar népdal jellemzői, fajtái, sorszerkezetének meghatározása.  

- Népdalelemzés: szótagszám, ütemszám. 

- Az adventi időszak eredete, ideje, a szokás jellemzői és hozzá fűződő hiedelmek, tilalmak. 

-  Az„adventölés”, mint adománygyűjtő szokás. 

- A  Vízkereszt  ideje,  a  szokás  jellemzői  és  a  hozzá  fűződő  hiedelmek.   

- A  három-király-járás ideje, megjelenítői, jellegzetességei. 

- A  Pünkösd  ideje.  A  szokás  változatainak,  a  pünkösdi  királyválasztás,  a  pünkösdölés  és 

pünkösdikirályné-járás ismerete. Az ünnephez tartozó hiedelmek, jóslások felsorolása. 

- A  Szent  Iván  napi  népszokás  eredete,  a  szokás  jellemzői,  illetve  a  hozzá  fűződő  jóslások, 

hiedelmek. 

- Aratás és a hozzá tartozó szokások ismerete. 

- Az   alábbi   magyar   népi   hangszerek   jellemzőinek   ismerete,   megszólaltatásuk   módja   és 

alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása:  

Cserépsípok.  

Okarina. 

Tambura. 

Tárogató, klarinét. 

Tilinkó. 

Trombita. 

Ütőgardon. 

Doromb.  

Mirliton hangszerek. 

5. Szakkifejezések 

Tizenhatod, nyolcad triola, 3/8-os ütem, váltakozó ütem. Mixolíd. Kis szext, nagy szext. Az első öt # 

és b előjegyzés neve és helye a vonalrendszerben. 

Új stílus. Szimmetrikus, aszimmetrikus. 

Advent, adventölés. 

Mirliton hangszerek. 

6. Zenei írás - olvasás 

Egyszerűbb  régi  és  új  stílusú  népdalok  lejegyzése  hallás  után,  illetve  éneklése  kottakép 

alapján. 
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7. Zenehallgatás 

Régi  és  új  stílusú  magyar  népdalok.  A  népszokások  közül  a  Vízkereszthez,  Pünkösdhöz, 

Szent  Iván  napjához,  aratáshoz  és  adventi  időszakhoz  tartozó  felvételek.  A  következő  népi 

hangszereken szóló és azokhoz  kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint 

a hangszert élőben is bemutatva): doromb, mirliton hangszerek, tambura, ütőgardon, trombita, 

tárogató, klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina. 

 

Követelmények 
Tanuljanak meg 20-25 új stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. Az új 

stílusú népdal általános ismérvei. 

Ismerjék   a   következő   népszokások,   tartalmát,   idejét,   a   hozzájuk   fűződő   hiedelmeket, 

szokásokat  és  tudjanak  8-10  példát  énekelni,  illetve  eljátszani  hozzá:  Advent,  Vízkereszt, 

Pünkösd, Szent Iván napja, aratás. 

Ismerjék vázlatosan akövetkező magyar népi hangszerek alkotórészeit,fajtáit,táji 

jellegzetességét, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és hangzás 

alapján:  doromb,   mirliton  hangszerek,   tambura,  ütőgardon,   trombita,   tárogató,   klarinét, 

tilinkó, cserépsípok, okarina. 

 

Alapfok 3.  

 

- ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító fogalmával,  jellemzőivel dallamaival 

(2 félévre elosztva). 

- Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang- illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 
 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi és új stílusú magyar népdalok. 

A magyar népszokások közül a Talalaj-vasárnap, a Sárdó-vasárnap, Húshagyó, 

Virágvasárnap, kiszehajtás és a villőzés szokásaihoz tartozó dallamok. 

A párosító népdalok. 

2. Szolfézs ismeretek 

Az   eddig   tanultak   ismétlése.    

- Kis nyújtott, kis éles ritmus, 6/8-os ütem. 

-  3# és 3b előjegyzés használata. A  módosított  hangok  és  feloldásaik.  

-  A  dúr  és  moll  hármashangzat  alaphelyzetben.  

- A  fríg hangsor.  

- További hangközök: kis szext, nagy szext, kis szeptim, nagy szeptim. 

3.Elméleti ismeretek 

A régi és új stílusú magyar népdal jellemzői (ismétlés). 

Népdalelemzés: kadenciák, hangsorok. 

A Talalaj-vasárnap és a Sárdó-vasárnap ideje, résztvevői és a szokások ismerete. 

A Virágvasárnap eredete, ideje, hozzá tartozó téltemető-tavaszhírdető szokások, a kiszehajtás és 

villőzés. 

A párosító dallamok és szövegeik jellemzői, formai tagolódásuk. A hozzájuk kapcsolódó jeles 

napok:  Szent  Iván  napja  és  egyéb alkalmak  felsorolása.  A  párosító-,  és  házasítódalok 

fogalomköre, a hozzájuk fűződő hiedelmek leírása. 
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4. Szakkifejezések 

Kis  nyújtott-  kis  éles  ritmus.  6/8-os  ütem.  Hangmódosítás,  módosító  jel.  Dúr  és  moll 

hármashangzat. Fríg. kis szext, nagy szext, kis szeptim, nagy szeptim. 

Villőzés. 

5. Zenei írás - olvasás 

Díszítés  nélküli,  egyszerűbb, régi  és  új stílusú  népdalok  lejegyzése  hallás  után,  valamint azok 

kottaképről éneklése. 

6. Zenehallgatás 

Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, 

Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés szokáshoz tartozó felvételek. Párosítók. 

 

Követelmények 
Tanuljanak  meg  20-25  régi  és  új  stílusú  magyar  népdalt  szöveggel  és  szolmizálva  kotta 

nélkül. 

Ismerjék  a  következő  népszokások  idejét,  tartalmát  és  a  hozzájuk  fűződő  hiedelmeket, 

szokásokat.   Tudjanak   8-10   dallampéldát   énekelni,   illetve   a   szokást   eljátszani:   Talalaj- 

vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés. 

Ismerjék  a  párosítók  jellemzőit,  jelentőségét,  a  hozzájuk  fűződő  hiedelmeket  és  tudjanak 

hozzá 5-10 dallampéldát énekelni. 
 

Alapfok 4.  

 

- a   növendék   ismerkedjen   meg   a   népballadák,   rabénekek, pásztordalok jellemzőivel, 

dallamaival és a következő népdalcsoportok jellemzőivel: régi népi réteg, régi műzenei átvételek, 

szomszéd népi átvételek. (2 félévre elosztva). 

- Tanuljon  meg  mintegy  60  dallamot,  s  lehetőség  szerint  azok  autentikus  hang-   illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi és új stílusú magyar népdalok. 

Népballadák, rabénekek, pásztordalok. 

2. Szolfézs ismeretek 

Az eddig tanultak ismétlése. A negyedik osztály anyagának elsajátításához szükséges szolfézs 

ismeretek:   4#   és   4b   előjegyzés   használata.   Valamennyi   modális   hangsor   és   jellemző 

hangközeik.  Valamennyi  tiszta,  kicsi,  nagy,  szűkített  és  bővített  hangköz.  A  négy  féle 

hármashangzat  alaphelyzetben  (dúr,  moll,  szűkített,  bővített).  A  hangközökhöz:  kis  nóna, nagy 

nóna, kis decima, nagy decima. 

3. Elméleti ismeretek 

A régi  és új stílusú népdalok jellemzői. A 

következő népdalcsoportok jellemzői: 

- A régi népzenei stílusrétegből: 

1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16 szótagúak) 

2. Műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek - XVI-XVII. századi egyháziés világi 

énekek változatai. 

- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva, bolgár dallamok 

nyomai. 

Népdalelemzés az eddigi szempontok szerint kibővítve a hangterjedelemmel (ambitus). A 

népballada fogalma, előadásának jellemzői. 

Fő csoportjai és jellemzőik: klasszikus balladák,történelmi vonatkozású balladák lírai 
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balladák,strófaismétlő balladák betyárballadák és rabénekek. 

4. Szakkifejezések 

Líd, lokriszi. Kis nóna, nagy nóna, kis decima, nagy decima. Szűkítet, bővített 

hármashangzat. 

Históriás ének, „jaj-nóta”, gregorián. Betyárballada, rabének. 

5. Zenei írás - olvasás 

Egyszerűbben,  díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és kottakép alapján való 

éneklése. 

6. Zenehallgatás 

Régi és új stílusú magyar népdalok. Népballadák, rabénekek, pásztordalok. Hangszeres zene. 

 

Követelmények 
Tanuljanak  meg  20-25  régi  és  új  stílusú  magyar  népdalt szöveggel  és  szolmizálva  kotta 

nélkül. 

Ismerjék  a  következő  népdalcsoportok  főbb  jellemzőit,  illetve  kisebb  csoportjait:  A  régi 

népzenei  rétegből:  1.  nem  ötfokú  dudanóta,  históriás  ének,  „jaj-nóták”  2.  régi  műzenei, 

európai   és   gregorián   dallamátvételek.   A   XVI-XVII.   századi   egyházi   és   világi   énekek 

változatai. Szomszéd népi átvételek. Ezekre tudjanak dallampéldákat énekelni. 

Ismertessék  a  ballada  fogalmát,  eredetét,  jellemzőit,  a  népballada  fogalmát,  főbb  ismérveit, 

illetve tudjanak 10 példát hozzá énekelni. 

 

Alapfok 5.  

 

- ismerkedjen meg a sirató fogalmával, jellemzőivel, típusaival. Ismerje a kötetlen szerkezetű 

népdalok jellemzőit példákkal illusztrálva. Ismerje a magyar  népzenekutatás  főbb  képviselőit,  

munkásságát  és  néhány kiemelkedő  adatközlőt.  (2 félévre elosztva). 

- Tanuljon  meg  mintegy  60  dallamot,  s  lehetőség  szerint  azok  autentikus  hang-   illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi és új stílusú magyar népdalok. 

Siratók, illetve a sirató stílus. 

2. Szolfézs ismeretek 

- Nehezebb ritmusképletek,harmincketted,tizenhatodtriola, szinkópaláncok,  átkötött  hangok.   

- Aszimmetrikus  ütemek  (pl.  bolgár  ritmus).   

- Az  5#  és  5b előjegyzés  használata.  

- A  négy  alapfokú  hármashangzathoz  a  két  négyeshangzat:  domináns szeptim, szűkített szeptim. 

-  Az I., IV., és V. fokú hangzatok dúrban és mollban. 

3. Elméleti ismeretek 

A magyar népzene stílusrétegei. 

A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb csoportjai: A.) 

ütempár szerkezetűek 

- 1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók, mondókák,  bizonyos  jeles  napok dalai, 

lakodalmi csujjogatók, táncszók). 

- 2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok dalai). B.) 

Recitatívok: 

- 1. recitáló dallamok (ima- és ráolvasó szövegek, betét gyermekjátékokhoz, 

szokásénekekhez, egyháziének-paródiák, siratóparódiák). 
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- 2. Siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai. 

C.) A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési„bakter” tájékoztatók,  

kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott jelzések, töredékdallamok). A 

népzenei lejegyzésben használt jelek: glissando 

 Díszítések fajtái. 

A  sirató  dallamának,  ütemének,  ritmusának  dinamikájában  és  szövegének  jellemzői.  A 

rögtönzés szerepe. A siratóénekekkel rokon típusok: históriás-ének, keserves. 

A  magyar  népzenekutatás  legnevesebb  képviselői,  munkásságuk  és  néhány  kiemelkedő eredeti 

előadó. 

Népdalelemzés  a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, 

hangterjedelem  (ambitus),  sorvégződés  (kadencia),  ütemszám  (pódia),  szótagszám,  ritmus, 

megjegyzés. 

4. Szakkifejezések 

Harmincketted, tizenhatod triola. Aszimmetrikus ütemek (bolgár ritmus...). 

I.,  IV.,  V.  fok  (tonika,  szubdomináns,  domináns).  Négyeshangzatok:  domináns  szeptim, 

szűkített szeptim. 

Recitálás, recitatív. 

Csujjogató, táncszó. 

Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia), 

ütemszám  (pódia  -  izopód,  heteropód,  bipód,  tripód,  tetrapód),  szótagszám  (Szillábia  - 

izoszillabikus, heteroszillabikus), ritmus (ritmika - izoritmikus, heteroritmikus). 

5. Zenei írás - olvasás 

Díszített énekes népdalok és könnyebb hangszeres darabok lejegyzése eredeti 

hangfelvételről. Díszített régi és új stílusú népdalok éneklése kottaképről. 

6. Zenehallgatás 

Régi és új stílusú népdalok, hangszeres népzene. Siratók hang- és videofelvételeken. 

 

Követelmények 
Tudjanak  20-25  népdalt  énekelni  szöveggel  és  szolmizálva  kotta  nélkül.  A  dallamokat 

elemezzék a tanult 10 szempont szerint. 

A  kötetlen  szerkezetű  dallamok  főbb  ismérvei,  a  sirató  fogalma,  jellemzői  1-2  példával 

illusztrálva. 

Ismerjék  a  magyar  népzenekutatás  legnevesebb  képviselőit,  munkásságukat  és  a  néhány 

kiemelkedő adatközlőt. 

 

Alapfok 6.  

 

Elvégzendő anyagmennyiség: a növendék ismerkedjen meg a magyar zenetörténeti dallamok egy-

két csoportjával példákkal illusztrálva. Ismerje a magyar népzene öt nagy dialektusterületét, azok 

kisebb tájegységeit (2 félévre elosztva). 

Tanuljon  meg  mintegy  60  dallamot,  s  lehetőség  szerint  azok  autentikus  hang-   illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi és új stílusú magyar népdalok. 

Magyar zenetörténeti dallamok. 

2. Szolfézs ismeretek 

 - A   teljes kvintkör.  

- Kromatika.   



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 304 

- A   négyféle hármashangzat és megfordításaik, és a két négyeshangzat. 

4. Elméleti ismeretek 

A magyar népdalok elemzése. 

Magyar zenetörténeti dallamok eredete, jellemzői, dallamai. 

A  magyar  népzene  öt  dialektusterülete,  azon  belül  a  kisebb  tájegységek,  egyes  etnikumok. 

Énekes és hangszeres zenéjük jellemzői, táji sajátosságai. 

I. Dunántúl: Dél-Dunántúl, Szlavónia, Észak-Dunántúl, Dunazug és Csallóköz. II. 

Észak: Zobor-vidék, Csallóköz, Mátyusföld, Palócvidék, Bodrogköz stb. III. Alföld: 

Közép-Alföld, Dél-Alföld, Felső-Tisza-vidék 

IV. Erdély: Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Bukovina 

V. Moldva 

Magyarország térképén való tájékozódás az 1913-as helységnévtár szerint. 

5. Szakkifejezések 

Kvintkör. Kromatika. Hármashangzat megfordítások: alap, szextakkord, kvartszext akkord. 

Kódex, melodiárium, ungaresca, verbunkos. 

Etnikai csoport, dialektus. 

6. Zenei írás - olvasás 

Díszített énekes és (esetleg többszólamú) hangszeres népzene lejegyzése eredeti 

hangfelvételekről. Egyszerűbben díszített népdalok leéneklése kottakép alapján. 

7. Zenehallgatás 

Énekes és hangszeres magyar népzene. Zenetörténeti dallamok. 

 

Követelmények 
Tudjanak 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül, azokat elemezni. Ismerjék a 

magyar zenetörténeti dallamok egyes csoportjait, jellemzőit példákkal illusztrálva. Határozzák  meg  

a  magyar  népzene  öt  dialektus  területét,  kisebb  táji  dialektusait.  Tudjanak egy-két példát 

énekelni a különböző tájegységekhez. Tájékozódjanak jól Magyarország 1913- as vármegye szerinti 

felosztásának térképén. 

 

Továbbképző 7.  

 

- ismerkedjen  meg  a  mondókákkal,  kiolvasókkal, népi gyermekjátékokkal és népszokásokkal, a 

régi és új stílusú népdal általános ismérveivel és dallamaival,  illetve  tudja  azokat  az  elemzés  10  

szempontja  szerint  elemezni.  (2  félévre elosztva). 

- Tanuljon  meg  mintegy  60  dallamot,  s  lehetőség  szerint  azok  autentikus  hang-   illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, kiolvasók, mondókák. Régi 

és új stílusú népdalok. 

A magyar népszokások közül a következő ünnepekhez tartozó dallamok: Újév, farsang, Szent Balázs 

napja, Szent Gergely napja, Húsvét, Advent, Luca napja, Karácsony, István és János napja. 

2. Szolfézs ismeretek 

Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs ismeretekkel. Abban 

az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs csoportba való beiratkozás. 

3. Elméleti ismeretek 

A kisolvasó és mondóka jellemzői. 

A   gyermekfolklór   célja,   szerepe   a   néphagyományban.   A   gyermekjáték   és   gyermekdal 
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ritmusának,  tempójának  jellemzői,  formai  tagozódása.  Dallamának  ismérvei:  hangközei, 

hangterjedelme,  hangkészlete.  Szövegének  jellegzetességei,  a  szövegváltozasok,  -torzulások 

kialakulása és fajtái. 

A régi stílusú népdal két nagy csoportja, jellemzői, sorszerkezetének meghatározása. Az új 

stílusú magyar népdal jellemzői, sorszerkezetének meghatározása, két csoportja. 

A népszokás: a népi ünnepek három csoportja. A jeles napok jellemzői, táji sajátosságai. 

A következő ünnepek népszokásainak ideje, jellemzői, a hozzájuk fűződő hiedelmek: Újév, Farsang, 

Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Húsvét, Advent, Luca napja, Karácsony, István és János 

napja. 

Népdalelemzés  a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, 

hangterjedelem  (ambitus),  sorvégződés  (kadencia),  ütemszám  (pódia),  szótagszám,  ritmus, 

megjegyzés. 

4. Szakkifejezések 

Alkalmazkodó ritmus, ütempár. 

Díszítés, előke, utóka, főhang, glissando. 

Parlando, rubato, tempo giusto, szimmetrikus, aszimmetrikus, dudanóta, kanásztánc. 

Betlehemezés, kántálás, regölés, adománygyűjtő szokás, advent, „adventölés”. 

Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia), 

ütemszám  (pódia  -  izopód,  heteropód,  bipód,  tripód,  tetrapód),  szótagszám  (Szillábia  - 

izoszillabikus, heteroszillabikus), ritmus (ritmika - izoritmikus, heteroritmikus). 

5. Zenei írás - olvasás 

Díszítés  nélküli  pentaton  és  pentachord  hangkészletű  népdalok  lejegyzése  hallás  után,  azok 

éneklése kottaképről. 

6. Zenehallgatás 

Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, magyar népdalok, hangszeres zene.  

A  népszokások  közül  az  Újév,  a  Farsang,  Szent  Balázs  napja,  Szent  Gergely  napja, Húsvét, 

Adventi időszak, Luca napja, Karácsony, István és János napjához tartozó hang- és videofelvételek. 

 

Követelmények 
Ismerjenek 5-10 népi gyermekjátékot és azok dallamát tisztán énekelni. 

Ismerjék  a gyermekdalok jellemzőit úgymint: ritmusa, tempója, formai tagozódása, jellemző 

hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének sajátosságai. 

Ismerjék a régi és új stílusú népdalok jellemzőit. 

Tudjanak 15-20 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül és azokat 

elemezzék a 10 szempont szerint. 

Ismertessék a népszokás fogalmát, három nagy csoportját, a jeles napok jellegzetességeit. Ismerjék a 

következő  népszokások idejét fogalmát, tartalmát, jellemzőit, illetve  tudjanak 5-8 példát hozzá 

énekelni: újév, farsang, Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, húsvét, advent, Luca napja, 

karácsony, István és János napja. 

 

Továbbképző 8.  

 

 

- ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító  fogalmával,  jellemző  dallamaival.  A  

következő  népdalcsoportok  jellemzőivel  , azokat  példákkal  is  illusztrálva:  régi  népi  réteg,  régi  

műzenei  átvételek,  szomszéd  népi átvételek, újabb műzenei hatások. A magyar népi hangszerek 

csoportjaival, azon belül egy-két hangszerrel. (2 félévre elosztva). 

- Tanuljon  meg  mintegy  60  dallamot,  s  lehetőség  szerint  azok  autentikus  hang-   illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 
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Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi és új  stílusú magyar népdalok. 

A magyar népszokások közül a következő ünnepekhez tartozó dallamai: Vízkereszt, Talalaj- 

vasárnap,  Sárdó-vasárnap,  Húshagyó,  Virágvasárnap,  kiszehajtás,  villőzés,  Pünkösd,  Szent Iván 

napja, aratás és regösénekek. 

A párosító népdalok. 

2. Szolfézs ismeretek 

Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs ismeretekkel. Abban 

az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs csoportba való beiratkozás. 

3. Elméleti ismeretek 

A   következő   népszokások   tartalma,   ideje,   jellemzői   és   a   hozzájuk   fűződő   hiedelmek: 

Vízkereszt, Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás, villőzés, 

Pünkösd, Szent Iván napja, aratás és regösénekek. 

A  párosító  fogalma,  szövegének  jellemzői,  formai  tagolódása.  A  hozzá  kapcsolódó  jeles 

napok: Szent Iván napja és egyéb alkalmak felsorolása. A párosító-, házasítódal jelentősége, hozzá 

fűződő hiedelmek, jellegzetes dallamai. 

A régi  és új stílusú népdalok jellemzői.  

A következő népdalcsoportok jellemzői: 

- A régi népzenei stílusrétegből: 

1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16 szótagúak) 

2. Műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek,   XVI-XVII. századi egyházi és világi 

énekek változatai. 

- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva, bolgár dallamok 

nyomai. 

A népi hangszer fogalomköre. 

A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, kisebb alcsoportjai. 

Az   alábbi   magyar   népi   hangszerek   jellemzőinek   ismerete,   megszólaltatásuk   módja   és 

alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása: 

Cimbalom. 

Citera. Vályúcitera, oldalfejes-, hasas citera. 

Doromb. 

Duda. 

Facimbalom. 

Furulya. 6 lyukú furulya, kettős furulya, hosszú furulya. 

Harántfurulya. 

Hegedű, kontra, bőgő. 

Kolomp, csengő, pergő. 

Köcsögduda, bika. Regössíp, 

töröksíp. Tekerő. 

Tilinkó. 

4. Szakkifejezések 

Históriás ének, „jaj-nóta”, gregoriánének. 

Regösének, villőzés. 

Idiofon,  membranofon,  chordofon,  aerofon,  elektrofon  hangszer.  Kürt-  és  trombitafélék, 

nyelvsípok, ajaksípok. Diatónikus, kromatikus. 

5. Zenei írás - olvasás  

Egyszerűbb,  díszített  régi,  új  és  vegyes  stílusú  népdalok  lejegyzése  hallás  után  és  kottakép 

alapján való éneklése. 
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6. Zenehallgatás 

Magyar népdalok, hangszeres népzene. A népszokások közül a Vízkereszt, Talalaj-vasárnap, Sárdó-

vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás, villőzés, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás, 

regösénekekhez tartozó hang- és videofelvételek. Párosító dallamok. A következő népi hangszereken 

szóló és azokhoz  kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert 

élőben is bemutatva): kolomp, csengő, pergő, doromb, köcsögduda, bika, facimbalom, citera, 

cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, tekerő, duda, regössíp, töröksíp, tilinkó, harántfurulya, furulyák 

különböző fajtái. 

 

Követelmények 
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül és azokat 

elemezzék a 10 szempont szerint. 

Ismerjék   a   következő   népszokások   fogalmát,   tartalmát,   jellemzőit,   jellemző   dallamait: 

Vízkereszt, Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás, villőzés, 

Pünkösd, Szent Iván napja, aratás, regösénekek. 

Ismerjék a párosító fogalmát, jellemzőit, jelentőségét, a hozzá fűződő hiedelmeket 

dallampéldákkal illusztrálva. 

Ismerjék a  következő  népdalcsoportok  főbb  jellemzőit,  illetve  kisebb  csoportjait:  A  régi 

népzenei  rétegből:  1.  nem  ötfokú  dudanóták,  históriás  énekek,  „jaj-nóták”  2.  régi  műzenei, 

illetve európai és gregorián dallamátvételek. A XVI-XVII. századi egyházi és világi énekek 

változatai. Szomszéd népi átvételek. Mindezekre tudjanak dallampéldákat énekelni. 

Ismerjék  a  hangszer  illetve  a  népi  hangszer  fogalmát.  Ismerjék  a  következő  magyar  népi 

hangszerek alkotórészeit, fajtáit, a hozzájuk fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel 

külső és hangzás alapján: kolomp, csengő, pergő, doromb, köcsögduda, bika, facimbalom, citera, 

cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, tekerő, duda, regössíp, töröksíp, tilinkó, harántfurulya, 

furulyák. 

Továbbképző 9. 

 

- ismerkedjen   meg   a   népballadák,   rabénekek, pásztordalok jellemzőivel, dallamaival, a kötetlen 

szerkezetű magyar népdalok jellemzőivel, kisebb csoportjaival, dallamaival, újabb magyar népi 

hangszerekkel. (2 félévre elosztva).  

- Tanuljon  meg  mintegy  60  dallamot,  s  lehetőség  szerint  azok  autentikus  hang-   illetve 

videofelvételeit is ismerje meg.: 

 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi és új stílusú népdalok. Népballadák, 

rabénekek, pásztordalok. 

2. Szolfézs ismeretek 

Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs ismeretekkel. Abban 

az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs csoportba való beiratkozás. 

3. Elméleti ismeretek 

A magyar népzene stílusrétegei. 

A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb csoportjai: A.) 

ütempár szerkezetűek 

- 1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók, mondókák,  bizonyos  jeles  napok dalai, 

lakodalmi csujjogatók, táncszók). 

- 2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok dalai). B.) 

Recitatívok: 
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- 1. recitáló dallamok (ima- és ráolvasó szövegek, betét gyermekjátékokhoz, 

szokásénekekhez, egyháziének-paródiák, siratóparódiák). 

2. Siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai. 

C.) A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési„bakter” tájékoztatók,  

kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott jelzések, töredékdallamok). A 

népzenei lejegyzésben használt jelek: glissando 

   Díszítések fajtái. 

A népballada fogalma, előadásának jellemzői. 

Fő csoportja és jellemzői: klasszikus balladák történelmi vonatkozású balladák lírai balladák 

strófaismétlő balladák betyárballadák és rabénekek. 

Az   alábbi   magyar   népi   hangszerek   jellemzőinek   ismerete,   megszólaltatásuk   módja   és 

alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása: 

Cserépsípok. Dob. 

Kanásztülök, kürt. 

Kereplő. A kalapácsos kereplő, a fogas vagy bordás kereplő,  a  szekrényes  kereplő,  a 

szélkereplő. 

Koboz. 

Láncosbot. 

Mirliton hangszerek. 

Nádsíp. 

Okarina. 

Tambura. 

Tárogató, klarinét. 

Trombita. Ütőgardon. 

4. Szakkifejezések 

Refrénes ütempárosok, recitálók. Előke, utóka, főhang, glissando. Csujjogató, táncszó. 

Strófaismétlő, betyárballada, rabének. 

Mirliton hangszerek. 

5. Zenei írás - olvasás 

Egyszerűbb díszített énekes népdalok lejegyzése. Régi, új és vegyes stílusú népdalok éneklése 

kottaképről. 

6. Zenehallgatás 

Magyar népdalok, hangszeres zene. Népballadák, rabénekek, pásztordalok. A következő népi 

hangszereken szóló és azokhoz  kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint 

a hangszert élőben is bemutatva): 4 fajta kereplő, láncosbot, mirliton hangszerek, dob, koboz,  

tambura,  ütőgardon,  kanásztülök,  kürt,  trombita,  nádsíp,  tárogató,  klarinét,  pánsíp, cserépsípok, 

okarina. 

 

Követelmények 
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül és azokat 

elemezzék a 10 szempont szerint. 

Ismertessék  a  ballada  fogalmát,  jellemzőit,  a  népballada  fogalmát,  főbb  ismérveit,  illetve 

tudjanak 10 dallampéldát énekelni. 

A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei. 

Ismertessék  a  hangszer,  a  népi  hangszer  fogalmát.  Ismerjék  a  következő  magyar  népi 

hangszerek  alkotórészeit,  fajtáit,  hozzá  fűződő  szokásokat,  hiedelmeket,  illetve  ismerjék  fel 

külső  és  hangzás  alapján:  kereplők,  láncosbot,  mirliton  hangszerek,  dob,  koboz,  tambura, 

ütőgardon,   kanásztülök,   kürt,   trombita,   nádsíp,   tárogató,   klarinét,   pánsíp,   cserépsípok, 

okarina. 
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Továbbképző 10. 

- ismerkedjen meg a magyar zenetörténeti dallamok főbb csoportjaival, a sirató fogalmával, 

jellemzőivel, típusaival azokat példákkal illusztrálva.  

- Ismerje  a  magyar  népzene  öt  nagy  dialektusterületét,  azok  kisebb  tájegységeit.  (2  félévre 

elosztva). 

- Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang- illetve 

videofelvételeit is ismerje meg. 

Tananyag 
1. Dallamanyag 

Régi és új stílusú népdalok. Magyar 

zenetörténeti dallamok. Siratók. 

2. Szolfézs ismeretek 

Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs ismeretekkel. Abban 

az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs csoportba való beiratkozás. 

3. Elméleti ismeretek 

A magyar zenetörténeti dallamok eredete, jellemzői, dallamai. 

A  sirató  ütemének,  ritmusának  jellemzői,  dinamikája,  szövege.  A  rögtönzés  szerepe.  A 

siratóénekekkel rokon típusok: históriás-ének, keserves. 

A  magyar  népzene  öt dialektusterülete,  azon  belül  a  kisebb  tájegységek,  egyes  etnikumok. 

Énekes és hangszeres zenéjük jellemzői, táji sajátosságai. 

I. Dunántúl: Dél-Dunántúl, Szlavónia, Észak-Dunántúl, Dunazug és Csallóköz. II. 

Észak: Zobor-vidék, Csallóköz, Mátyusföld, Palócvidék, Bodrogköz stb. III. Alföld: 

Közép-Alföld, Dél-Alföld, Felső-Tisza-vidék 

IV. Erdély: Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Bukovina 

V. Moldva 

Magyarország térképén való tájékozódás az 1913-as helységnévtár szerint. 

A magyar népzenekutatás főbb korszakai, legnevesebb képviselői és munkásságuk, valamint néhány 

kiemelkedő eredeti előadó. 

4. Szakkifejezések 

Kódex, melodáriumok, ungaresca, verbunkos. 

Recitáló, recitálás. 

Etnikai csoport, dialektus. 

5. Zenei írás - olvasás 

Díszített  énekes  és  (esetleg)  hangszeres  népzene  lejegyzése  Népdalok  éneklése  kottakép 

alapján. 

6. Zenehallgatás 

Magyar   népdalok,   hangszeres   zene.   Magyar   zenetörténeti   dallamok.   Siratók   hang-   és 

videofelvételen. 

Követelmények 
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül és azokat 

elemezzék a 10 szempont szerint. 

Ismerjék a magyar zenetörténeti dallamok csoportjait, jellemzőit példákkal illusztrálva. 

Ismerjék a sirató fogalmát, jellemzőit, rokon típusokat 1-2 példával illusztrálva. 

Határozzák meg a magyar népzene öt dialektus területét, kisebb dialektusait. Tudjanak egy- két  

példát  énekelni  a  különböző  tájegységekhez.  Tájékozódjanak  jól  Magyarország 1913-as 

közigazgatási térképén. 

Ismertessék  a  népzenekutatás,  nevesebb  képviselőit  és  azok  munkásságát,  valamint  néhány 

kiemelkedő eredeti előadót. 
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10.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 

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

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben 

az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 

intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy 

tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet - 

zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 

egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor 

az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

4. Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 

követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes 

befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az 

„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos valamint az 

elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

- Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a 

kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos 

tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A. „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét 

vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

- Szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

- Főtárgy 

- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

- Zongora 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 perc. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 
1. Az írásbeli vizsga tartalma 

Szolfézs 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

Diktálás, elemzés 

a) feladat 

- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) lehet, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, 
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metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, 

esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és elemzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg 

tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek 

megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két 

szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

b) feladat 

- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) 

legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal 

tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és befejezése két 

szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 

szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. 

Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése 

adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, valamint domináns 

szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő harmóniát, 

elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán 

hatszor hangozhat el. 

- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 

szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal 

nyolcszor hangozhat el. 

Zenetörténet-zeneirodalom 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános jellemzése és 

zenei jellegzetességei. 

- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres 

műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, táncpárok], fúga). 

Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a tanuló által ismert, meghallgatott - mű 

bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a 

Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták 

tételei). 

- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos zeneszerzőjének 

felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika korszakának jellemzése a 

barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző formái, a szonátaforma részei. 

Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három 

korszaka egy-egy példán keresztül; a vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző 

műfajai egy-egy példával; két különböző műfajú művének részletes bemutatása. 

Zeneelmélet 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 
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- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

2. A szóbeli vizsga tartalma 

Szolfézs 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), abból kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság egyszerű 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Zenetörténet-zeneirodalom 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Zeneelmélet 

- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

- V
7
 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

- A fentiek zongorázása diktálás után. 

- Zongorázás számozott basszusról. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

A művészeti záróvizsga tartalma 
1. Az írásbeli vizsga tartalma 

Szolfézs 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos 

dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon 

változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

2. A szóbeli vizsga tartalma 

Szolfézs 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg 

modulációt. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes 
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darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb 

jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Zenetörténet-zeneirodalom 

- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést 

tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz 

fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Zeneelmélet 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 
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HELYISÉGEK 

 
 

Eszközök, 

felszerelések 

Helyiségállomány 

A jogszabály szerint 

Rendelkezésre áll 

 tanterem  székhelyen és 

telephelyen  

az iskola munkarendje,  

valamint az egyes 

művészeti  

ágaknál 

meghatározottak  

szerint 

Székhelyen 2 tanterem,  

telephelyenként 1 

 igazgatói iroda  iskolánként 1 Székhelyen 1 

 igazgatóhelyettesi 

iroda 

 iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 gazdasági vezetői 

iroda 

 önálló gazdálkodás 

esetén iskolánként 

(székhelyen) 1 

Székhelyen 1 

 ügyviteli helyiség  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 nevelőtestületi szoba  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 könyvtár  iskolánként 1 Székhelyen 1 

 

Kiszolgálóhelyiségek 

  

 szertár, raktár 

(hangszertár, 

jelmeztár) 

iskolánként 1 Székhelyen 1 

 aula (előtér, 

várakozó) 

 iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 porta  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 személyzeti WC  épületenként, 

nemenként 1 

Székhelyen és telephelyenként 1-1 

nemenként 

 tanulói WC  épületenként, 

szintenként, 

nemenként 1 

Székhelyen és telephelyenként 1-1 

nemenként 

 öltöző, zuhanyzó  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 

Székhelyen és telephelyenként 1-1 

nemenként 
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nemenként 1 

 elsősegély helyiség  iskolánként 1  Székhelyen 1, telephelyenként 1 
 

 

TÁNCMŰVÉSZET 
(balett, modern-kortárstánc, társastánc, néptánc tanszak) 

 

Eszközök, 

felszerelések 

Helyiségállomány 

A jogszabály szerint 

Rendelkezésre áll 

 

Helyiségek 

  

 tanterem  a csoport, illetve az 

együttesek 

létszámának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 táncterem (balett-

terem) 

 iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 tanári öltöző, tusoló  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 

nemenként 1 

Székhelyen és telephelyenként 1-1 

nemenként 

 tanulói öltöző, tusoló  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 

nemenként 1 

Székhelyen és telephelyenként 1-1 

nemenként 

 kellék- és jelmeztár  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

  

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei 

  

 

 

Tanterem 

  

 tanulói asztalok, 

székek 

 tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen és telephelyen termenként 

20-25 db 

 tanári asztal, szék  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 eszköztároló szekrény  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  
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1 db 

 tábla  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 ruhatároló (fogas)  tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 magnetofon, CD vagy 

lemezjátszó 

 tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 televízió, 

videokamera, 

videolejátszó 

 iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 szeméttároló  helyiségenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 

Táncterem, balett-terem 

megfelelő faburkolatú padlózattal 

 

 zongora vagy pianínó  1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 zongoraszék  1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 tükörrel borított 

falfelület 

  Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 balettszőnyeg  1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 falba rögzített 5-6 cm 

átmérőjű farudak 

 tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 audio készülék, 

erősítő berendezés 

tartozékokkal 

 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 

SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

Eszközök, 

felszerelések 

Helyiségállomány 

A jogszabály szerint 

Rendelkezésre áll 

 

Helyiségek 

 

 tanterem  a tanszakok és a 

tanulók  

számának 

figyelembevételével,  

az iskola munkarendje 

szerint  

az egyidejűleg 

megtartott  

csoportos 

foglalkozásokhoz  

szükséges számban 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 
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 előadóterem, 

próbaterem 

  
Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 gyakorlati műhely  a tanszakok és a 

tanulók számának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 jelmez-, kellék- és 

díszlettár 

 tanszakonként 1 
Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 Helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 

Tanterem 

 

 tanulói asztalok, 

székek 

 tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

Székhelyen és telephelyen termenként 

20-25 db 

 nevelői asztal és szék  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 eszköztároló szekrény  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 tábla  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 vetítőállvány  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 vetítővászon  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 sötétítő függöny  ablakonként, az 

ablakok lefedésére 

alkalmas méretben 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 videokamera  tanszakonként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 CD-lejátszó, 

magnetofon 

 tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 televízió, video 

(lejátszó, felvevő) 

 tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 ruhatároló (fogas)  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 szeméttároló  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 

Előadóterem, próbaterem 

 

 mozgatható dobogók  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 paravánok  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 
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tantermenként 1 

 egészalakos tükör  termenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 alapvető színpadi 

világítástechnikai, és 

hangtechnikai 

berendezés 

 előadótermenként 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 erősítők hangfalak  előadótermenként 1, 

illetve 2 
Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 egyszerű ritmus és 

dallamhangszerek 

 előadástól függően Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 

Báb- és díszletkészítés gyakorlati műhelye 

 

 tanulói munkaasztal  kettő tanulónként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 állítható magasságú 

támla nélküli szék 

 tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 varrógép  műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 falikút (hideg-meleg 

vizes kézmosási 

lehetőség) 

 műhelyenként 1 
Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 tároló szekrények, 

ládák, kosarak 

 műhelyenként 2 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 polcok, bábtartó 

állvány 

 műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 kéziszerszámok  tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 zárható 

vegyszertároló 

 műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 szeméttároló  műhelyenként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 
 

KÉPZÔ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

(grafika, szobrászat, fotó-videó tanszakok) 

Eszközök, 

felszerelések 

Helyiségállomány 

A jogszabály szerint 

Rendelkezésre áll 

 

Helyiségek 

 

 előadóterem, 

tanterem 

 a tanszakok és a 

tanulók  

létszámának  

figyelembevételével, 

az iskola  

Székhelyen 1, telephelyenként 1 
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munkarendje szerint  

az egyidejűleg 

megtartott  

csoportos 

foglalkozásokhoz  

szükséges számban 

 műterem, rajzterem, 

tanszaki műhelyterem 

 a tanszakok és a 

tanulók  

létszámának  

figyelembevételével, 

az iskola  

munkarendje szerint  

az egyidejűleg 

megtartott  

csoportos 

foglalkozásokhoz  

szükséges számban 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 számítógépterem  a tanszakok és a 

tanulók  

számának  

figyelembevételével,  

az iskola munkarendje 

szerint  

az egyidejűleg 

megtartott  

csoportos 

foglalkozásokhoz  

szükséges számban 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei 

 

 

Előadóterem, tanterem 

 

 tanulói asztalok, 

székek 

 a tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen és telephelyen termenként 

20-25 db 

 nevelői asztal, szék  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 tárolószekrény  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 tábla  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 magnetofon vagy CD-

lejátszó 

 tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 video (lejátszó, 

felvevő) televízió, 

videokamera 

 iskolánként 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 diavetítő, 

vetítőállvány, 

 tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 



„„ CC II NN EE GG EE ””   

AA ll aa pp ff oo kk úú   MM űű vv éé ss zz ee tt ii   II ss kk oo ll aa   
  99440000  SSoopprroonn,,  PPeettőőffii  ttéérr  66..                    ++3366--9999--550088--775544  

  

 

„Cinege” AMI                                                                                                                  Pedagógiai Program 322 

vetítővászon 

 írásvetítő  iskolánként 2 Székhelyen 2 

 sötétítő függöny  ablakonként, az 

ablakok lefedésére 

alkalmas méretben 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 ruhatároló (fogas)  tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 szeméttároló  helyiségenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 

Grafika, szobrászat műterem, rajzterem (megjegyzés hiányában valamennyi) 

 

 rajzasztal (rajzpad, 

rajzbak) 

 tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

Székhelyen és telephelyen termenként 

20-25 db 

 tárgyasztal (állítható)  műhelyenként 2 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 dobogó, paraván  műtermenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 mobil lámpa 

(reflektor) 

 műtermenként 2 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 vízcsap (falikút)  műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 mappatartó szekrény  tanszakonként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 mintázóállvány vagy 

mintázó korong 

 négy tanulónként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 szárító és tároló 

állvány 

 műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 sokszorosító grafikai 

prés 

 iskolánként 1 
Székhelyen 1 

 égetőkemence  iskolánként 1 Székhelyen 1 

 agyagtároló láda  iskolánként 1 Székhelyen 1 

 gipsztároló láda  műhelyenként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 zárható 

vegyszertároló 

 tanszakonként 1 
Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 kéziszerszámok 

(grafikai és mintázó 

eszközök) 

 tanulónként 1 
Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 szeméttároló  műtermenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 

fotó-video műhelyterem 

 

 munkaasztal, szék  tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

Székhelyen és telephelyen termenként 

20-25 db 

 szárítóállvány  műhelyenként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 szárítóberendezés  műhelyenként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 vízcsap (falikút)  műhelyenként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 
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 fényképezőgép 

tartozékokkal 

 három tanulónként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 repró-állvány, 

fotóállvány 

 műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 fotónagyító  műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 fotólámpa, 

sötétkamra-lámpa 

 műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 fotólabor eszközök  tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 videokamera  hat tanulónként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 montázsasztal  műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 erősítő, keverő, 

mikrofon 

 műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 zárható eszköz- és 

vegyszertároló 

 műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 szeméttároló  műhelyenként 1 Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 

Számítógépterem 

 

 számítógépasztal, szék  tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

Székhelyen és telephelyen 

tantermenként 1 

 nevelői asztal, szék  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 zárt szekrény  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 tábla  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 számítógép 

tartozékokkal 

 tantermenként 4 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 számítógép nyomtató  iskolánként 2 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 scanner  iskolánként 1 Székhelyen 1 

 szeméttároló  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 
 

 

ZENEMŰVÉSZET 
(népzene tanszak) 

 

Eszközök, 

felszerelések 

Helyiségállomány 

A jogszabály szerint 

Rendelkezésre áll 

 

Helyiségek 
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 egyéni és kiscsoportos 

órák tanterme 

 a tanszakok és a 

tanulók létszámának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott egyéni és 

kiscsoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 csoportos órák, 

együttesek tanterme, 

próbaterme 

 a csoport, illetve az 

együttesek 

létszámának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 hangversenyterem 

csatlakozó 

helyiségekkel 

 iskolánként 

(székhelyen vagy 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1 

 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei 

Egyéni órák, csoportos órák, együttesek tanterme 

 

 tanári asztal  1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 tanári szék  1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 tanulói asztalok, 

székek 

 tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen és telephelyen termenként 

20-25 db 

 ruhatároló (fogasok)  tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 ötvonalas tábla, 

ötvonalas nyitható 

tábla, mágneses tábla 

 választás szerint 

tantermenként 1 
Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 írásvetítő, diavetítő, 

episzkóp 

 1 
Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 videolejátszó, televízió  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 számítógép, CD-ROM  elméleti 

tantermenként 5 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 nyomtató  iskolánként 3 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 szekrény  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 zongora vagy pianínó  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 
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áll 

 zongoraszék  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 lábzsámoly  tantermenként 2 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 álló tükör  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 tanított hangszer  hangszerfajtánként és 

méretenként 

tanszakonként, illetve 

szakonként 1 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 tanított hangszer, 

tanulói használatra 

 az adott hangszert 

tanulók 30%-ának 

megfelelő számban 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 hangszertartozékok  tanárok létszáma 

szerint 1 garnitúra 

Székhelyen és telephelyen rendelkezésre 

áll 

 metronom  tantermenként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 magnetofon  tantermenként 1 Székhelyen 1, telephelyenként 1 

 lemezjátszó, CD-

lejátszó 

 iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 2 

Székhelyen 2, telephelyenként 2 

 zenekari pultok  iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) az 

együttesek 

létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen 1 

 kottatartó állvány  tantermenként 2 Székhelyen 2, telephelyenként 2 

 párologtató  tantermenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

 szeméttároló  helyiségenként 1 Székhelyen és telephelyen termenként  

1-1 db 

hangversenyterem (csatlakozó helyiségekkel) 

(befogadóképessége a tanulók létszámának legalább az 1/3-a szerint) 

 szék  a terem 

befogadóképessége 

szerint 

100 db 

 zongora  1 1 

 zongoraszék  1 1 

 zenekari pultok  az együttesek 

létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen rendelkezésre áll 

 karmesteri dobogó  1 1 

 énekkari dobogó  iskolánként 

(székhelyen) a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével 

Székhelyen rendelkezésre áll 

 mikrofon  1 Székhelyen rendelkezésre áll 

 alapvető színpadi  1 Székhelyen rendelkezésre áll 
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világítástechnikai és 

akusztikai berendezés 

 erősítő berendezés 

(tartozékokkal) 

 1 
Székhelyen rendelkezésre áll 

 hangológép  iskolánként 

(székhelyen) 1 
Székhelyen rendelkezésre áll 

 

 

 



Cinege AMI Pedagógiai Programjának kiegészítése 
 

Bevezetés: 
  
 A 3/2011. (I.26.) NEFMI Rendelet értelmében a 27/1998. (VI.10.) MKM 

Rendelet 1. sz. Melléklete kiegészül a 2. sz. Mellélettel, aminek értelmében a 
tanszakok beosztása, a tantárgyak megnevezése pontosításra került, valamint a 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja is, a szakma 
által megfogalmazott módosításokon ment át. 
 A 2011-2012-es tanévben belépő növendékekre ez az új szabályozás 

érvényes felmenő rendszerben. A korábban létesített tanulói jogviszony kimenő 
rendszerben szűnik meg. Tehát a rendelkezés értelmében a 27/1998.(VI. 10.) 

MKM Rendelet 1. sz. Mellélete legfeljebb 2026-2027-es tanév végéig marad 
érvényben.  
 Az 2. sz Mellélet értelmében a tanszakok elnevezését tudomásul véve, az 

Alapfokú Művészetoktatás átdolgozott követelményeit és tantervi programját 

elfogadva beépítjük iskolánk Pedagógiai Programjába az alábbiak szerint: 

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

NÉPZENE 
 

AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI 
 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 
lehetőséget ad népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi 
hagyományok átadására, az egyetemes kultúra, az európai műveltség 

közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak kialakítására, a klasszikus zene és 
népzene egymást gazdagító, organikuskapcsolatának kiteljesítésére. 

Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi 
közösségeink zenei önismeretének megalapozásához, e közösségek 

hagyományos zenei megnyilvánulásainak megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez 
is. Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a 
hagyományos kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, 

fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az 
önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget. Az énekes és 

hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra 
értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, 
lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a 
kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására. 

Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai 
lehetőségeket – megismerteti a tanulókkal a népzene sajátos 
gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet 

összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is 
összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. Célja 

az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a 
társas zenei aktivitásra. A népzene – és hagyományos közegében tanulásának 
folyamata is – alapvetően közösségi megnyilvánulás, ezért tanításában a 

kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége 



van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, 

megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló ereje által hat 
az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a kapcsolatot a hagyomány és 

ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 
Tanszakok és tantárgyak 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, 
tekerő 
Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 
Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 

Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 
Vokális tanszak: népi ének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, 

szolfézs 
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a 

hangszeres és vokális társas zenét), népi zenekar 
Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

„A” TAGOZAT 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok 
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, 
második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar. 

Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, 
népi ének, kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus zene, jazz–zene, 
elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális 
tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs 
alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül 
körül köteles egyet felvenni. 

** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól 
tanulható. 

 
 
Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

2 2 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

0-2 0-2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 



A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi 
furulyák, duda, népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz, 

népi harmonika, népi ének, 
(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az 
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 
mellett a tanuló más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, 
illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 
Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 

vagy 2 tantárgy. 
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 
„B” TAGOZAT 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi 

ének 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális 

tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2  

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

   1   2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

0-2 0-2 0–2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra 4–6 4–6 4–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 
A képzés évfolyamainak száma: 
(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi 

furulyák, duda, népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, koboz, népi cimbalom, 
népi harmonika, népi ének 



Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 
Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc 
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 
 

 
A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén. Bemeneti kompetencia: 

– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz 
előképzettség nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori 

sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja 
készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Szakmai kompetencia: 
– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – 
különös tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira. 

– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és 
fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, 

stílusérzék, esztétikai érzékenység. 
– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel 

eljutva az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód 
alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, 

zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez. 
– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése. 
– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség 

fejlesztése. 
Személyes kompetencia: 

– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, 
elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, 
lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene 

anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra 
értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

Társas kompetencia: 
– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, 
felelősségvállalás, irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs 

készség) azon viselkedési formák tanulása, amelyek alapján a tanuló 
konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélés 

különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, táncház). 
Módszertani kompetencia: 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, 
hatékony gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése. 



– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az 

egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok 
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos 
gondolkodásmódjának, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet 
összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv 

sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy 

korszakainak, a zene történetének, népünk zenéjének, az előadó művészet és a 
zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 
– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk 

együtt élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene 
jelentős előadó–egyéniségeinek megismertetése. 

– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régi zene, jazz, az 
értékes szórakoztató zene iránt. 
– A tanulók zenei ízlésének formálása. 

– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban 
gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra 

értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására. 
– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos 

értékrendszerének felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési 
tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint 
gyűjtő utakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene 

eszközeivel. 
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú 
művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, 

és a vizsgára jelentkezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 

meghatározásának módja. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – 
valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja figyelembevételével az iskola helyi 
tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a 
vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és 
elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és 

záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság 
elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény 
feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény 
pedagógiai programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának 
utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak. 



Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga 

között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, 

szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, 
szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy, 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 
Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga 
között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Néprajz főtárgy”A” tagozat: néprajz 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy”A” tagozat: néprajz 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 
szervezhető. 

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

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés. 



Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga 

letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 
egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán 
megszerzett művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott 
tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga 

tantárgyanként külön osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát 
szervez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból 

kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt 
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott 
osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 
valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 
elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 
teljesítette. 
 
 
 

VONÓS ÉS TEKERŐ TANSZAK 

 
NÉPI HEGEDŰ 
 

A népi hegedűtanítás feladatai: 
A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a 

magyar népzene hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, 
stílusosan megszólaltatni hangszerükön. 
A program ismertesse meg a tanulókkal 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 
– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
– a megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási 

feladatokra. 

Ismertesse meg 
– a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 

– a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó 
dallamanyagot és hangszeres zenét, 
– hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 

– a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 
– azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű a magyar 

népzene sajátos előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, 



hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek általános és különleges formái) 

szólaltatható meg, 
– a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló 

improvizációs módszereket, 
– a prímás szerep feladatait, 
– a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy 

kontrán), 
– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket 

(bandákat) és ezek hangzását. 
A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló formaérzékét, zenei képességeit 
(hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a dinamika és a 

hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei 
kifejezőkészségét. 

Előképző évfolyamok 
1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, táncok (szóval, 

énekelve, játszva, táncolva), illetve ezek kísérete énekkel, tapssal, dobogással, 
dobbal, gardonnal. 

– A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyanyelv összefüggései. 
– A magyar népzenében jellemző ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes–, 
nyújtott– és élés ritmus valamint a szinkópa). 

– Kamarazene – ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel. 
Követelmény 

A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt. 
Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk 
ritmusvilágában. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Gyermekjátékok, táncok. 

– Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10–15 dallam, illetve mondóka). 
– Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel (kanál, fakalapács, 
búgattyú, kerepelő, kanna, köcsögduda, dob, 

gardon). 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Ismerkedés a vonós hangszerekkel. 

– Ritmusképzés rezgőhúrral. 
A bőgő (cselló) megszólaltatása 

– Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban. 
– Mozgás kísérése pengetéssel. 
– A húr megrezgetése vonóval. 

– A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú majd változó tempóban. 
– Hangsúlyozás vonóval. 

– Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka. 
– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú 

illetve rövid vonások). 
– Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is). 
A brácsa (kontra, hegedű–kontra) megszólaltatása 

– A hangszer tartása. 



– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása. 
– Hangsúlyozás. 

– Egyenletes és változó ritmusú hangzatok. 
– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú 
illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése különjátszott hangokkal. 
A hegedű megszólaltatása 

– A hangszer és a vonó tartása. 
– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban 
(húrsíkok!). 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron). 
– A dallamok játéka együttessel. 

– Az „együtt hangzás” megérzése és megértése. 
– Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel. 
Követelmény 

A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék 
szempontjából nélkülözhetetlen vonós hangszereket. 

Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és 
ritmusjáték alapelemeit. 

Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, 
valamint a megismert vonós hangszerek egyszerű megszólaltatására. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron). 
– Együtt játék – zenekarban. 

– Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral. 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Népzene – hangszeres népzene. Általános tájékozódás a magyar népzene 
világában. 
– Gyermekdalok hallás utáni elsajátítása énekelve és hangszeren játszva, 

különböző kezdőhangokról is. 
– Ugrós, illetve kanásztánc típusú dallamok énekelve és hangszeren játszva 

(dunántúli ugrós, dus, szatmári oláhos, cigánytánc stb.). 
– Legényes típusú dallamok (széki sűrű tempó, mezőségi sűrű magyar stb.). 
– Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről az évfolyam nehézségi fokának 

megfelelően. 
Követelmény 

Alapvető dallamismeret és tájékozottság a magyar népzenében. 
A hangszer és vonó tartásának elsajátítása, a hangszeren való alapvető 
tájékozódás kialakítása. 

A hangképzés, vonókezelés, intonáció kialakítása és fejlesztése. 

A tanult dallamok folyamatos fűzérszerű játéka zenei nyelvjárások szerint. 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Széki sűrű tempó, dunántúli ugrósok, kanásztáncok 
2. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 



– Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.). 

– Verbunk (széki, székelyföldi változatok). 
– Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.). 

– Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás). 
Követelmény 
Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és 

ritmizálással. 
A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül. 

A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.) 

– Széki csárdás 
3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása: 

– A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai 
jellegzetességeivel összefüggésben 

(beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott és éles ritmusok stb.). 
– A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok, 

„ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.). 
– A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése). 
– A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. A vonóval történő hangsúlyozás 

jellegzetes módjai (pl. hangsúlyozás húrra csapott vonóval, „reflex” vonóindítás). 
Követelmény 

A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete. 
A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása. 
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás 

– Széki csárdás folyamat, sűrű tempó 

4. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon 

keresztül. 
– A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának 
újraértelmezése az aszimmetria – törvényszerűségei szerint, valamint a 

dallamismeret gyarapítása. 
– Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban 

(„inégal” játék). 
– Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok 
díszítményei. 

– Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban. 
– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

Követelmény 
Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) 

játékmódja. 
A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes 
hangsúlyozással). 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 



Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán. 

Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete 
(hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós stb. 

– Széki csárdás és magyar 
5. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban. 

– A széki lassú dallamok díszítésmódja. 
– Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi 
lassú csárdások). 

– Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a 
széki, mezőségi és a kalotaszegi zenén keresztül. 

Követelmény 
A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása. 

A széki táncrend folyamatos játéka, egy–egy dallam előadása több változatban 
is. 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete 
(hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Széki táncrend (hegedűn és kontrán). 

6. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene 
(magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős). 

– A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás 
stb.). 
– Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás) 

– A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok. 
Követelmény 

A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján. 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás. 
– Magyarpalatkai menyasszonykísérő. 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 



„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 

és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma 
alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, 
de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei 
kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.). 
– Verbunk (széki, székelyföldi változatok). 

– Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.). 
– Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás). 

– Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, az évfolyam nehézségi fokának 
megfelelően. 
Követelmény 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 
Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és 

ritmizálással. 
A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül. 

A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása. 
A tanult táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, 
történeti vonatkozásaik. 

A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.) 
– Széki csárdás 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig tanult dallamanyag gyarapítása (ugrós – kanásztánc, legényes, 
verbunk, szimmetrikus lassú és friss csárdás, közép–erdélyi csárdás). 
– A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása: 

– A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai 
jellegzetességeivel összefüggésben 

(beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott és éles ritmusok stb.). 
– A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok, 
„ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.). 

– A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése). 
– A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. 

– A vonóval történő hangsúlyozás jellegzetes módjai (pl. hangsúlyozás húrra 
csapott vonóval, „reflex” vonóindítás). 
Követelmény 

A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete. 
A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei tánchagyományunkban, 
történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzó anyagának rendszeres tanulmányozása. 



Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás 
– Széki csárdás folyamat, sűrű tempó 

4. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon 
keresztül. 

– A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának 
újraértelmezése az aszimmetria törvényszerűségei szerint, valamint a 
dallamismeret gyarapítása. 

– Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban 
(„inégal” játék). 

– Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok 
díszítményei. 
– Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 
Követelmény 

Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) 
játékmódja. 

A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes 
hangsúlyozással). 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán. 
Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete 

(hegedűn vagy kontrán). 
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós, stb. 
– Széki csárdás és magyar 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban. 
– A széki lassú dallamok díszítésmódja. 
– Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi 

lassú csárdások). 
– Az aszimmetria és a díszítmények ritmikai értelmezése, lejegyzésük módjai. 

– Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a 
széki, mezőségi és a kalotaszegi zenén keresztül. 
– A dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint a korábbiak változataival. 

– Dallamlejegyzés – a tanult anyagból 
Követelmény 

A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása. 
A széki táncrend folyamatos játéka, egy–egy dallam előadása több változatban 

is. 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 
A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete 

(hegedűn vagy kontrán). 



A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 

tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása. 

A „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban 
minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei 
kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Széki táncrend (hegedűn és kontrán). 

6. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene 
(magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős). 

– A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás 
stb.). 
– Dallamlejegyzés a tanult anyagból. 

– Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás) 
– A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok. 

Követelmény 
A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján. 

Néhány alkalomhoz kötődő hangszeres dallam ismerete. 
Másik hegedűvel való együtt játék. 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása. 

Az önálló tanulást segítő lejegyzések készítése hangfelvételről 
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán). 

A korábban tanultak továbbfejlesztése, a dallamismeret bővítése új dallamokkal, 
valamint új változatokkal. 
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 

tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás. 
– Magyarpalatkai menyasszonykísérő. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 
– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és 
megóvását, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó 
sebességének, nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése). 

A tanuló legyen képes 
– népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, 
élményt adóan megszólaltatni hangszerén, 

– hallás után zenét tanulni, 
– népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, 

elemzően gyakorolni. 
Rendelkezzék 
– az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással, 

– kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, 
koncentrálóképesség, stílusérzék, fantázia), 

– a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési 
gyakorlattal. 



Ismerje 

– a népzene hagyományos előadásmódját „A” tagozatának szintjén. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 
– tudásáról számot adni szóló hegedűn, együttessel illetve táncot kísérve, 
– céltudatosan gyakorolni. 

Ismerje 
– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait, 

– a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, 
az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét. 
Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek zenei és tánchagyománya táji, 

történeti tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, 
néprajzi, történelmi valamint kulturális ismeretekkel. 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hegedű főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.) 

Széki táncok. (Magyar, sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás porka és hétlépés 
stílusos, a tánchoz alkalmazkodó tempójú játéka.) 

„B” tagozat 
Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.) 
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki 

forgatós.) 
Palatkai ritka és sűrű magyar, lassúcsárdás és szökős 

A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 

– intonáció, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 
– a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 
– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, 
teherbírásuk és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a 

különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási 
idejüktõl, érdeklõdési körüktõl függõen tovább növekedhet. Zenetanulásuk 

iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 
kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül elõtérbe. 



A „B” tagozatos tanuló követelménye a végzett anyag mennyiségében is, de 

fõként a hangszeres játék hangminõségében, a hangszerkezelés biztonságában, 
virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az 

„A” tagozaton tanulók szintjét! 
7. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– A mezőségi zene díszítményei. 

– Az elõadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult 
dialektusokban és stílusokban. 
– A mezõségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökõs, sebes csárdás; 

sûrû és ritka magyar; korcsos). 
Követelmény 

Mezõségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve kell 
megszólaltatni. 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és 

önálló fejlesztése. 
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedûn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Mezõségi táncrend. 

8. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Kalotaszegi táncrend. Kalotaszeg zenéjének különbözõ stílusai. 
– Székelyföld zenéje. A székelyföldi zene különbözõ stíluskörei. 

– Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei. 
Követelmény 

A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal tarkított játéka. 
18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása. 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és 

önálló fejlesztése. 
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedûn vagy kontrán). 
Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Székelyföldi táncrend. 
– 18. századi magyar táncok. 
9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban. 
– Hangszeres keservesek. A pakulár nóta. 
– A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja. 

– A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési 
hagyománya és lehetõségei. 

– Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–
Magyarországon elõforduló formái. 



– A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában. 

– Régi és új stílus a hangszeres népzenében. 
Követelmény 

Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezõségi katonakísérõ, gyimesi 
halottkísérõ, keserves stílusos elõadása kísérettel. 
Pakulár nóta kísérettel. 

Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, 
stílusra, mûfajra jellemzõ elõadásmód szerint. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és 
önálló fejlesztése. 
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedûn vagy kontrán). 
Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 

tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Szatmári, palóc, dunántúli táncrend. 
10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyimesi zene. A gyimesi táncok és táncélet. 
– A gyimesi zene kísérõhangszere – a gardon. 
– Moldvai zene. A moldvai táncok, táncélet. 

– A moldvai hangszeres hagyomány. 
– A moldvai zene különbözõ rétegei. 

– A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyûjtése. 
– Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. 
dallamok). 

– Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján. 
– Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások. 

Követelmény 
A gyimesi zene stílusos megszólaltatása. 
A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban 

lévõ gyarapítása, fejlesztése. 
Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból 

Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésbõl. 
Az együttesvezetõi készség bemutatása. 
Gyimesi dallamok kísérete gardonon. 

Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Önálló gyûjtõmunka. 
A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi 
mester dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintû elsajátításáról. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres mûfajok játéka 

elõadásszerûen (táncházban, hangversenyen stb.) 
Továbbképzõ évfolyamok „B” tagozat 
7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A mezõségi (magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti stb.) dallamismeret 
gyarapítása. 



– A mezõségi zene díszítményei. 

– Mezõségi lassú. 
– A hangsúlyozás jellegzetességeinek és különleges formáinak elemzése a 

mezõségi zenében. 
– Az elõadásmódbeli rögtönzés a mezõségi zenében, valamint a korábban tanult 
dialektusokban és stílusokban. 

– A mezõségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökõs, sebes csárdás; 
sûrû és ritka magyar; korcsos). 

Követelmény 
Mezõségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve, 
rögtönzéssekkel gazdagítva kell megszólaltatni. 

Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és 
önálló fejlesztése. 

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedûn vagy kontrán). 
Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 

tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Mezõségi táncrend. 

8. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kalotaszegi zene. Kalotaszeg zenéjének különbözõ stílusai. 
– Kalotaszegi hajnali, szapora és verbunk. 

– Az új anyag mellett a korábban tanult legényes és lassú csárdás dallamismeret 
gyarapítása. 
– Kalotaszegi táncrend. 

– Székelyföld zenéje. 
– A székelyföldi zene különbözõ stíluskörei. 

– Székelyföld egy tájegységének táncrendje. 
– Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei. 
Követelmény 

A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal, rögtönzésekkel tarkított 
játéka. 

18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása 
(életre keltése). 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és 

önálló fejlesztése. 
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 

A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedûn vagy kontrán). 
Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Székelyföldi táncrend. 
– 18. századi magyar táncok. 
9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Rubato dallamok. 
– A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban. 



– Hangszeres keservesek. 

– A dallamok játékmódja, díszítményei. 
– A rubato dallamok kísérete. 

– A dallamok lejegyezhetõsége. 
– Különbözõ dialektusok jellemzõ dallamai. 
– A pakulár nóta. 

– A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja. 
– A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési 

hagyománya és lehetõségei. 
– Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–
Magyarországon elõforduló formái. 

– A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában. 
– Régi és új stílus a hangszeres népzenében. 

Követelmény 
Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezõségi katonakísérõ, gyimesi 
halottkísérõ, keserves stílusos elõadása kísérettel. 

Pakulár nóta kísérettel. 
Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, 

stílusra, mûfajra jellemzõ elõadásmód szerint. 
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és 

önálló fejlesztése. 
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból. 
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedûn vagy kontrán). 

Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Szatmári, palóc, dunántúli táncrend. 

10. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyimesi zene. 
– A gyimesi táncok és táncélet. 

– A gyimesi táncdallamok különbözõ rétegei. 
– A gyimesi zene kísérõhangszere – a gardon. 

– Moldvai zene. 
– A moldvai táncok, táncélet. 
– A moldvai hangszeres hagyomány. 

– A moldvai zene különbözõ rétegei. 
– A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyûjtése. 

– Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. 
dallamok). 
– Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján. 

– A tanult táncrendek játéka. 
– Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások. 

Követelmény 
A gyimesi zene stílusos megszólaltatása. 
Az eddig tanult táncrendek bármelyikének stílusos, rögtönzésekkel, 

dallamváltozatokkal gazdagított játéka. 
A szomszéd népek, valamint az európai népek zenéjébõl válogatott 

szemelvények megszólaltatása. 



A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban 

lévõ gyarapítása, fejlesztése. 
Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból 

Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésbõl. 
Az együttesvezetõi készség bemutatása. 
Gyimesi dallamok kísérete gardonon. 

Az anyagban szereplõ táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve 
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik. 

Önálló gyûjtõmunka. 
A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi 
mester dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintû elsajátításáról. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres mûfajok játéka 

elõadásszerûen, táncházban és hangversenyen. 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 
– a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzõit, 

– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában, 
– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

– a különbözõ népzenei tájegységek jellemzõ tánctípusait, táncait, az ezekhez 
kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét. 
– a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedûn vagy 

kontrán), 
– a különbözõ tájegységekre jellemzõ hagyományos népi hangszereket, 

hangszer–együtteseket, valamint a vonós bandák különbözõ felállásait és ezek 
hangzását, 
– népzenénk múltját, 

– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 
– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott 

hangszerének kiemelkedõ mûvelõit, eredeti elõadóit. 
Legyen képes 
– dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fûzésének, s az így kialakított 

összetett formák (például táncrend) szabályait, 
– legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
– a magyar népi vonós zene történetét, 

– a népzene elõadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a 
hangképzés, hangsúlyozás, ritmus, aforma és a díszítés jellemzõ módjait, az 

elõadás általános és különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció 
népzenénkre jellemzõ módjait, 
– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott 

hangszerének kiemelkedõ mûvelõit, eredeti elõadóit, 
– a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és 

falvaink zenei életében, 
– a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 
Legyen fogékony 

– más népek zenéjének befogadására. 
Rendelkezzék 



– a népzenei gyûjtõmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó 

kapcsolatteremtõ képességgel, megfelelõ elõadói készséggel, szereplési 
tapasztalattal, állóképességgel. 

Legyen képes 
– céltudatosan gyakorolni, 
– képes szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 

– tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 
Tudjon számot adni 

– választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának ismeretérõl. 
A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 
A vizsga tantárgya és idõtartama 

Népi hegedû fõtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 
„A” tagozat 

Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.) 
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetõs, marosszéki 

forgatós.) 
Palatkai zene. (Akasztós, lassú csárdás és szökõs.) 
„B” tagozat 

Gömöri táncok (Hallgató, verbunk, lassú és friss csárdás.) 
Palatkai zene. (Katonakísérõ, akasztós, lassú csárdás, szökõs és sebes csárdás.) 

Gyimesi zene. (Keserves, lassú és sebes magyaros, kettõs jártatója és sirülõje.) 
Erdélyi román táncok. 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az elõírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– elõadásmód, 

– a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 
– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
Ajánlott tananyag éves bontás nélkül 

Hanglemez 
A bogyiszlói zenekar. szerk. Sebõ Ferenc SLPX 18095 (Budapest 1984) 

Hungaroton Este a Gyimesbe' jártam/Zerkula János. szerk. Halmos Béla SLPX 
18130 (Budapest 1987) Hungaroton Északmezõségi magyar népzene I–IV. szerk. 
Halmos Béla LPX 18107–11 (Budapest 1985) Hungaroton Gyimesi 

népzene/Halmágyi Mihály. szerk. Jánosi András SLPX 18145 (Budapest 1988) 
Hungaroton Hungarian Folk Music Qualiton LPX 1187 (Budapest 1964) 



Lajtha László: Széki gyûjtés. szerk. Sebõ Ferenc LPX 18092–94 (Budapest 1985) 

Hungaroton Magyar Hangszeres Népzene szerk. Sárosi Bálint LPX 18045-
47(Budapest 1980) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (Budapest 1972–1982) Hungaroton: 
1. LPX 10095–98– 
2. LPX 18001–04 

3. LPX 18050–53 
Magyar népzene (bukovinai székelyek Magyarországon) Hungaroton SLPX 18131 

(1988) 
Magyar népzene Bartók Béla fonográffelvételeibõl. szerk. Sárosi Bálint LPX 18069 
(Budapest 1981) Hungaroton 

Magyar népzene Kodály Zoltán fonográf–felvételeibõl. szerk. Tari Lujza LPX 
18075–76 (Budapest 1983) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton: 
I. Tánczene. szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernõ – LPX 18122–16 
II. Észak. szerk. Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28 

III. Dunántúl. szerk. Olsvai Imre LPX 18138–42 
IV. Alföld. szerk. Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63 

V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 
1993/95) MTA Zenetudományi Intézet Magyarországi román népzene. szerk. 

Sebõ Ferenc SLPX 18077 (Budapest 1983) Hungaroton Szatmári bandák. szerk. 
Hans Hurtig–Vavrinecz András SLPO 18154 (Budapest 1991) Hungaroton CD– 
lemezek Elveszett éden ED–CD 009–10 (Budapest 1996) Etnofon Halmágyi 

Mihály Classic HCD 18145 Hungaroton Magyarpalatka Classic HCD 18216–17 
Hungaroton Magyarpalatkai népzene/Kodoba Béla és bandája BSM 9503 (1995) 

BaSys Music Kazetta 
Magyar Népzenei Antológia: V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, 
Németh István (Budapest 1993/95) MTA Zenetudományi Intézet 

Béres vagyok béres – Fejér megyei népzene/ Pesovár Ferenc könyvének 
melléklete(Székesfehérvár) István Király 

Múzeum 
Könyvek, tanulmányok 
Bartók Béla: Miért és hogyan gyûjtsünk népzenét (Budapest 1936) Somló 

Bartók Béla: A magyar népdal (Budapest 1924) Rózsavölgyi 
Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek zenéje (Budapest 934) Somló 

Bartók Béla: Rumanian Folk Music I, II, III. (Hága 1967) The Hague 
Donington, R.: A barokk zene elõadásmódja (Budapest 1978) Zenemûkiadó 
Draskóczy Lídia: Moldvai csángó hegedûs dallamok Bákó környékérõl (Budapest 

1997) Óbudai Népzenei Iskola 
Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei ismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó 

Jánosi A.: A barokk zene elõadásmódjának élõ hagyománya Magyarországon – 
tanulmány (Budapest 1996) 
Jánosi A.: A magyar népzene elõadásmódja – elõkészületben 

Kobzos Kiss Tamás: Hegedû és kobza (Budapest 1997) Óbudai Népzenei Iskola 
Kodály Zoltán: A magyar népzene (Budapest 1973) Zenemûkiadó 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok (Budapest 1962) Zenemûkiadó 
Lajtha László: Kõrispataki gyûjtés (Budapest 1955) Zenemûkiadó 
Lajtha László: Széki gyûjtés (Budapest 1954) Zenemûkiadó 

Lajtha László: Szépkenyerûszentmártoni gyûjtés (Budapest 1954) Zenemûkiadó 
Lajtha László összegyûjtött írásai (Budapest 1992) Akadémiai Kiadó 

Martin György: A magyar tánctípusok. A magyar tánctípusok zenekísérete 
(Budapest 1966) 



Martin György: A néptánc és népi tánczene kapcsolata (Budapest 1965–66) 

Tánctudományi tanulmányok 
Martin György: Az erdélyi dialektus táncai (Budapest 1972) NPI 

Martin György: Magyar táncdialektusok (Budapest 1965,1966) NPI 
Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése (Budapest 1993) MTA Zenetudományi 
Intézet 

Pesovár Ernõ: A magyar tánctörténet évszázadai (Budapest 1972) NPI 
Pesovár Ernõ: A magyar tánczene története (Budapest 1966) 

Pesovár Ferenc: Béres vagyok béres (Székesfehérvár 1982) István Király 
Múzeum 
Pesovár Ferenc: A juhait keresõ pásztor (Székesfehérvár 1983) István Király 

Múzeum 
Pesovár Ferenc: Szép napunk támadt (Székesfehérvár 1991) István Könyvkiadó 

Sárosi Bálint: Cigányzene (Budapest 1971) Gondolat Könyvkiadó 
Sebõ Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest 1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 
Szalay Zoltán: Felcsíki hangszeres tánczene (Csíkszereda 1996) Alutus kiadó 

A Magyar Mûvelõdési Intézet (korábban NPI, OKK) kiadványai 
Népzenei füzetek kazettával / A Magyar Mûvelõdési Intézet kiadványai, szerk.: 

Eredics Gábor 
Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: Széki férfitáncok 

Ökrös Csaba: Hegedûgyakorlatok 
Varsányi Ildikó: Gömöri népzene 
Vavrinecz András: Vajdaszentiványi népzene I. 

Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói népzene 
Virágvölgyi Márta: Bonchidai népzene 

Virágvölgyi Márta: Gyimesi népzene I, II. 
Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi legényesek 
Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene I, II. 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene I, II. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 

Megfelelõ minõségû, és méretû hangszerek tartozékokkal (vonó, tok, gyanta). 
Audió–vizuális felvevõ és lejátszó berendezés (magnetofon, CD, DVD) 
A követelmények teljesítéséhez szükséges népzenei gyûjtések, lemezek 

kottakiadványok, zenei szakkönyvek. 

NÉPI BŐGŐ/CSELLÓ 
 

A bõgõ/cselló tanításának céljai, feladatai 
A népi bõgõ/cselló fõtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik 

képesek a kárpát–medencei magyar és nemzetiségi népzene hangszeres 
darabjait a zenei hagyományokhoz hûen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni – 
az egyes tájegységeken kialakult tradícióknak megfelelõen – 3 húros (bélhúros) 

nagybõgõn; 4 húros (fémhúros) nagybõgõn, illetve csellón. 
A népi bõgõ oktatási terve – lehetõség szerint – a népi hegedû oktatási tervéhez 

igazodik és párhuzamosan halad a népi brácsa tantervével. 
A tanuló ismerje meg 
– hangszerei felépítését, részeit, hangolását, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját, 
– hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különbözõ 

vidékein, a jelentõsebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, 
– a Kárpát–medence jellemzõ magyar és nemzetiségi tánctípusait, táncait, 



– a különféle tánckíséretekben alkalmazandó ritmusképletekhez szükséges 

egyszerû és összetett vonásnemeket, pengetési módokat, 
– a táncházi gyakorlatban legelterjedtebb tájegységekhez kapcsolódó 

dallamanyagot és hangszeres zenét, 
– a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok 
zenéjének jellegzetességeit, 

– a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 
– a szükséges zeneelméleti fogalmaknak (funkciós rend, harmóniák, 

basszusmenetek stb.) az egyéb kísérõhangszerekkel (kontra, brácsa, cimbalom) 
együtt történõ gyakorlati alkalmazását a nagybõgõn, illetve csellón. 
Alakítson ki 

– természetes hangszerkezelést, összehangolt jobb–és balkéz mozgást, 
– a hagyományokhoz igazodó, ugyanakkor saját adottságainak is megfelelõ, 

helyes és hatékony test–, hangszer– és kéztartást, 
– a vele együtt muzsikáló kísérõhangszerekre is figyelemmel bíró rögtönzési 
készséget. 

Fordítson figyelmet 
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különbözõ vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására, 
– a lapról olvasási készség mellett a memorizáló képesség, valamint a 

rögtönzõképesség fejlesztésére, 
– a rendszeres zenekari muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetõbb hangszer–karbantartási 

feladatokra. 
Váljon nyitottá más népi hangszerek, más népek zenéje, más zenei mûfajok, 

mûvészeti ágak iránt. 
Elõképzõ évfolyamok 
1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, táncok (szóval, 
énekelve, játszva, táncolva), illetve ezek kísérete énekkel, tapssal, dobogással, 
dobbal, gardonnal. 

– A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyanyelv összefüggései. 
– A magyar népzenében jellemzõ ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes–, 

nyújtott– és élés ritmus valamint a szinkópa). 
– Kamarazene – ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel. 
Követelmény 

A tanuló ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt. 
Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk 

ritmusvilágában. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Gyermekjátékok, táncok. 

– Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10–15 dallam, illetve mondóka). 
– Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel (kanál, fakalapács, 

búgattyú, kereplõ, kanna, köcsögduda, dob, gardon). 
2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Ismerkedés a vonós hangszerekkel. 

– Ritmusképzés rezgõhúrral. 
A bõgõ (cselló) megszólaltatása 



– Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban. 

– Mozgás kísérése pengetéssel. 
– A húr megrezgetése vonóval. 

– A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú majd változó tempóban. 
– Hangsúlyozás vonóval. 
– Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka. 

– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdõdõ, hosszú 
illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is). 
A brácsa (kontra, hegedû–kontra) megszólaltatása 
– A hangszer tartása. 

– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban. 
– A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása. 

– Hangsúlyozás, egyenletes és változó ritmusú hangzatok. 
– Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdõdõ, hosszú 
illetve rövid vonások). 

– Mozgás kísérése különjátszott hangokkal. 
A hegedû megszólaltatása 

– A hangszer és a vonó tartása. 
– Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban 

(húrsíkok!). 
– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedûn (egy, két húron). 
– A dallamok játéka együttessel. 

– Az „együtt hangzás” megérzése és megértése. 
– Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel. 

Követelmény 
A gyermek legyen képes megszólaltatni különbözõ, a zenekari játék 
szempontjából nélkülözhetetlen vonós hangszereket. 

Sajátítsa el a vonós hangszeren történõ hangképzés, hangsúlyozás és 
ritmusjáték alapelemeit. 

Legyen képes hangok, és egyszerû dallamok intonálására saját hangszerén, 
valamint a megismert vonós hangszerek egyszerû megszólaltatására. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok elõadása hegedûn (egy és két húron). 
– Együttes játék – zenekarban, ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése 

zenekarral. 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Dél–Dunántúl: ugrós–kanásztánc, lassú és friss csárdás „A” hangnemben 
– Szék: lassú, csárdás, porka, verbunk 
– Ismerje és tudja alkalmazni a tánckíséretben is a tanult (hangsúllyal kezdõdõ, 

illetve hangsúlyosan végzõdõ) alapvonásokat. 
Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény 
bõgõmelléklete – Hagyományok Háza 

Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok II. – Hagyományok Háza 
A széki hangszeres népzene (Szerk.: Virágvölgyi – Felföldi) – Jelenlévõ múlt 

sorozat, Planétás Kiadó 



Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfitáncok zenéje – Hagyományok 

Háza 
Lajtha László – Széki gyûjtés: Bõgõmelléklet Konkoly Elemér lejegyzésében – 

Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 
Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogyiszlói zenekar. (Szerk.: Sebõ Ferenc) SLPX 18095 Hungaroton 1984. 
Ádám István „Icsán” és bandája – Széki népzene (Mestereink sorozat) FA–069–2 

Követelmény 
Legyen képes 
– a basszus funkciók alkalmazására az évfolyam szintjének megfelelõen, 

– tudatosan elõkészíteni és végrehajtani a húr– és vonóváltó mûveleteket, 
– tudatos hangképzésre, hangszerkezelésre, 

– tempótartásra, ritmizálásra, hangsúlyozásra, 
– hallás utáni dallamtanulásra, 
– az adott tánctípus és annak tempója ismeretében a megtanult dalokat kísérni, 

– felismerni a játszott dallamok szerkezetét, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 2–2 dallam széki lassú, csárdás és porka. 

– Dél–dunántúli táncok 7–8 percben. 
2. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
– Szék: ritka és sûrû tempó, négyes, hétlépés 

– Ismerje és tudja alkalmazni a tánckíséretben is a tanult (szaggatott, illetve 
folyamatos) egyenletes és aszimmetrikus dûvõ vonásokat. 
Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény 

bõgõmelléklete – Hagyományok Háza 
Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok II. – Hagyományok Háza 
A széki hangszeres népzene (Szerk.: Virágvölgyi – Felföldi) – Jelenlévõ múlt 

sorozat, Planétás Kiadó 
Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: A széki férfitáncok zenéje – Hagyományok 

Háza 
Lajtha László – Széki gyûjtés: Bõgõmelléklet Konkoly Elemér lejegyzésében – 
Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 
Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogyiszlói zenekar. (Szerk.: Sebõ Ferenc) SLPX 18095 Hungaroton 1984. 
Ádám István „Icsán” és bandája – Széki népzene (Mestereink sorozat) FA–069–2 
Követelmény 

Legyen képes 
– a megfelelõ hangsúlyozásra, illetve a különbözõ vonásnemekkel a belsõ 

hangsúlyozásra, 
– aszimmetrikus vonás használatára külön vonóval és dûvõzve is (széki lassú, 
illetve négyes esetében), 

– a különbözõ tánctípusokat az adott hangnemben kísérni, illetve a megfelelõ 
sorzáró formulákkal lezárni (verbunk, 

ritka tempo, hétlépés), 



– a mûfaji váltások magabiztos végrehajtására (porka–hétlépés, sûrû–ritka 

tempó), 
– teljes tánczenei folyamatok kíséretének eljátszására, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
Széki táncok 7–8 percben. 

3. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
– Kalotaszeg: legényes, csárdás, szapora, verbunk „A” hangnemben 
– Rábaköz: dus, lassú és friss csárdás „A” hangnemben 

– Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedõen a népzenében 
használatos zárt fekvéseknek (1–4, illetve 2–4) megfelelõen. 

Ajánlott tananyag 
A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény 

bõgõmelléklete – Hagyományok Háza 
Mester L. – Árendás P. – Doór R.: Kalotaszegi Legényesek (Magyarlóna) 

Hagyományok Háza 
Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 
Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 
A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 

003–004 
Kalotaszegi híres prímások – Esküvõ Mérában (Fekete Antal gyûjtéseibõl 2.) 

FECD 017 
Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal 
gyûjtéseibõl 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 
Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) 

FA–101–2 
Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–113–2 
Követelmény 

Legyen képes 
– a pizzicato különbözõ fajtáinak alkalmazására a tánczenében, 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 
váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– a friss csárdások gyors tempójának megtartására, 

– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 2–2 dallam rábaközi dus, lassú és friss csárdás 
– Kalotaszegi táncok 7–8 percben 

4. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
– Marosszék: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás „D” 
hangnemben 

– Magyarpalatka: lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökõs, sûrû csárdás, korcsos 
– Ismerje a különbözõ tánctípusok tempóit, a mûfaji váltásokat a prímás 

játékához igazodva magabiztosan hajtsa végre 



– Tudja az alap– és összetett vonásokat német kápás vonóval, valamint a 

visszacsapásos, illetve visszacsapás nélküli 
pizzicatot. 

– Alkalmazza a megfelelõ vonásnemeket az egy („C”) húron történõ 
játékmódban is. 
Sajátítsa el az egy húros játékmód bal kéz–fekvéseit, rendelkezzen az ehhez 

szükséges állóképességgel. 
Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó 
Árendás P. – Kozma Gy.: Vajdaszentiványi Népzene I. brácsa–bõgõ melléklete – 

Hagyományok Háza 
Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 

Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 
Marosszéki Muzsika – Vavrinecz András gyûjtéseibõl HHCD 014– 015 

Péterlaki bandavezetõ – Lunka József (Fekete Antal gyûjtéseibõl 4.) FECD 024 
Vajdaszentiványi zenekar – Éljen a magyar! (Fekete Antal gyûjtéseibõl 7.) FECD 

032 
Csiszár Aladár – Magyarpéterlaka – Új Pátria 12. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) 

FA–112–2 
Magyarpalatkai banda – Esküvõ Mezõkeszüben (Fekete Antal gyûjtéseibõl 1.) 
FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvõ Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal 
gyûjtéseibõl 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–103–2 
Követelmény 
Legyen képes 

– a helyes hangsúlyozásra (pl. sebes forduló–korcsos szökõs–sûrû csárdás 
közötti hasonlóságok, illetve 

különbözõségek érzékeltetésére), 
– a különbözõ vonások és pengetések variációira, 
– hallás utáni dallamtanulásra és a kotta nélküli kíséretre, 

– a tanult tánctípusokat megfelelõ hangnemben kísérni és lezárni, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak elsajátítására és énekes elõadó 

zenekari kíséretére. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 2–2 dallam magyarpalatkai lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökõs, sûrû 

csárdás 
– Marosszéki táncok 7–8 percben. 

5. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Magyarpalatka: ritka magyar, sûrû magyar, négyes 
– Szatmár: lassú és friss csárdás, kondástánc, oláhos „A” hangnemben 

– Ismerje a funkciós harmonizálást, a kíséretszólam jellemzõ fordulatait az új 
stílusú zenekarok játékában. 
– Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedõen, a klasszikus zenei 

gyakorlatban használatos nyitott fekvések alkalmazásával. 
– Alkalmazza tudatosan, a többi kísérõhangszerrel együttmûködve a 

harmóniafûzéseknek megfelelõ basszusmeneteket. 
Ajánlott tananyag 



A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 

Planétás Kiadó 
Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 

Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 
Magyarpalatkai banda – Esküvõ Mezõkeszüben (Fekete Antal gyûjtéseibõl 1.) 

FECD 008 
Magyarpalatkai banda – Esküvõ Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal 

gyûjtéseibõl 3.) FECD 021 
Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–103–2 
Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 

18192 
Követelmény 

Legyen képes 
– önálló gyakorlásra, tanulásra, 
– hallás utáni dallamtanulásra, 

– a kíséretszólam egyszerû lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 
– a különbözõ tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai 

és zenei értelemben egyaránt 
(közjátékok, sorzárók, stb.), 

– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a 
dialektus követelményeinek megfelelõen a megtanult dallamokat hallás után 
játszani, illetve kísérni, 

– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 2–2 dallam szatmári kondástánc, lassú és friss csárdás 
– Magyarpalatkai táncok 7–8 percben. 

6. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
Szatmár: hallgató, magyar verbunk, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 
Küküllõ menti magyar táncok : lassú, székely verbunk, féloláhos, szökõ, 

szegényes, pontozó 
Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó 
Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 

Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 
Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 
18192 

A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája – Szerk.: Pávai István HHCD 011–012 
Ádámosi banda – Sövényfalvi lakodalom 1980–ban (Fekete Antal gyûjtéseibõl 5.) 

FECD 025 
Szántó Ferenc – Magyarbece (Mestereink sorozat) FA–040–2 
Szászcsávás Band – Transylvanian folk music Szerk.: Szánthó Zoltán 

Szászcsávás Band 3.– Thermal Comfort Kft. 1998. Szerk.: Szánthó Zoltán 
Szászcsávás–Szászbogács – Új Pátria 10. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–

110–2 
Követelmény 



Legyen képes 

– önálló gyakorlásra, tanulásra, 
– hallás és kotta utáni dallamtanulásra, 

– a kíséretszólam egyszerû lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 
– a különbözõ tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai 
és zenei értelemben egyaránt (közjátékok, sorzárók, stb.), 

– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a 
dialektus követelményeinek megfelelõen, a megtanult dallamokat hallás után 

játszani, illetve kísérni, 
– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
2–2 dallam Küküllõ–menti lassú, szökõ, szegényes, pontozó 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 
és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklõdése és szorgalma 

alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minõségben és mennyiségben magasabb 
követelményeinek. 

2. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
Szék: ritka és sûrû tempó, négyes, hétlépés 
Ismerje és tudja alkalmazni a tánckíséretben is a tanult (szaggatott, illetve 

folyamatos) egyenletes és aszimmetrikus 
dûvõ vonásokat. 

Kalotaszeg: legényes, csárdás, szapora, verbunk „A” hangnemben 
Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedõen a népzenében használatos 
zárt fekvéseknek (1–4, illetve 2–4) megfelelõen. 

Ajánlott tananyag 
A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 

Planétás Kiadó 
Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 
Hagyományok Háza 

Mester L. – Árendás P. – Doór R.: Kalotaszegi Legényesek (Magyarlóna) 
Hagyományok Háza 

Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 
Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 

A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 
003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvõ Mérában (Fekete Antal gyûjtéseibõl 2.) 
FECD 017 
Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal 

gyûjtéseibõl 8.) FECD 038 
Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) 
FA–101–2 
Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–113–2 

Követelmény 
Legyen képes 

– a megfelelõ hangsúlyozásra, illetve a különbözõ vonásnemekkel a belsõ 
hangsúlyozásra, 



– aszimmetrikus vonás használatára külön vonóval és dûvõzve is (széki lassú, 

illetve négyes esetében), 
– a különbözõ tánctípusokat az adott hangnemben kísérni, illetve a megfelelõ 

sorzáró formulákkal lezárni (verbunk, ritka tempo, hétlépés), 
– a mûfaji váltások magabiztos végrehajtására (porka–hétlépés, sûrû–ritka 
tempó), 

– teljes tánczenei folyamatok kíséretének eljátszására, 
– tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek váltogatására a 

tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
Széki táncok 7–8 percben. 

2–2 dallam kalotaszegi verbunk és legényes 
3. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
– Kalotaszeg: legényes, csárdás, szapora, verbunk „A”, „G” és „B” hangnemben 

– Rábaköz: verbunk, dus, lassú és friss csárdás „A” és „D” hangnemben 
– Tudjon kísérni más, az adott tájegységen szokásos hangnemekben is. 

Ajánlott tananyag 
A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény 

bõgõmelléklete – Hagyományok Háza 
Mester L. – Árendás P. – Doór R.: Kalotaszegi Legényesek (Magyarlóna) 

Hagyományok Háza 
Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene LPX 18112–116 
A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 

003–004 
Kalotaszegi híres prímások – Esküvõ Mérában (Fekete Antal gyûjtéseibõl 2.) 
FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal 
gyûjtéseibõl 8.) FECD 038 

Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 
Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) 
FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–113–2 
Követelmény 

Legyen képes 
– a pizzicato különbözõ fajtáinak alkalmazására a tánczenében, 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 

váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– a friss csárdások gyors tempójának megtartására, 

– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kalotaszegi táncok 7–8 percben 
– 2–2 dallam rábaközi dus, lassú és friss csárdás 

4. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 



Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

Marosszék: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás „D” 
hangnemben 

Magyarpalatka: lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökõs, sûrû csárdás, korcsos 
Galga mente: mars, lassú csárdás, bukós „A” hangnemben 
Ismerje a különbözõ tánctípusok tempóit, a mûfaji váltásokat a prímás játékához 

igazodva magabiztosan hajtsa végre 
Tudja az alap– és összetett vonásokat német kápás vonóval, valamint a 

visszacsapásos, illetve visszacsapás nélküli 
pizzicatot. Alkalmazza a megfelelõ vonásnemeket az egy („C”) húron történõ 
játékmódban is. 

Sajátítsa el az egy húros játékmód bal kéz–fekvéseit, rendelkezzen az ehhez 
szükséges állóképességgel. 

Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedõen a klasszikus zenében 
használatos nyitott fekvéseknek 
megfelelõen. 

Ajánlott tananyag 
A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 

Planétás Kiadó 
Árendás P. – Kozma Gy.: Vajdaszentiványi Népzene I. brácsa–bõgõ melléklete – 

Hagyományok Háza 
Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 
Hagyományok Háza 

Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Marosszéki Muzsika – Vavrinecz András gyûjtéseibõl HHCD 014– 015 
Péterlaki bandavezetõ – Lunka József (Fekete Antal gyûjtéseibõl 4.) FECD 024 
Vajdaszentiványi zenekar – Éljen a magyar! (Fekete Antal gyûjtéseibõl 7.) FECD 

032 
Csiszár Aladár – Magyarpéterlaka – Új Pátria 12. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) 

FA–112–2 
Magyarpalatkai banda – Esküvõ Mezõkeszüben (Fekete Antal gyûjtéseibõl 1.) 
FECD 008 

Magyarpalatkai banda – Esküvõ Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal 
gyûjtéseibõl 3.) FECD 021 

Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–103–2 
Követelmény 
Legyen képes 

– a helyes hangsúlyozásra (pl. sebes forduló–korcsos szökõs–sûrû csárdás 
közötti hasonlóságok, illetve 

különbözõségek érzékeltetésére), 
– a különbözõ vonások és pengetések variációira, 
– hallás utáni dallamtanulásra és a kotta nélküli kíséretre, 

– a tanult tánctípusokat megfelelõ hangnemben kísérni és lezárni, 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 

váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak elsajátítására és énekes elõadó 

zenekari kíséretére. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 2–2 dallam magyarpalatkai lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökõs, sûrû 
csárdás 



– Marosszéki táncok 7–8 percben. 

– 2 dallam Galga menti mars 
5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
– Magyarpalatka: ritka magyar, sûrû magyar, négyes 

– Szatmár: lassú és friss csárdás, kondástánc, oláhos „A” hangnemben 
– Bonchidai magyar táncok: lassú és sûrû magyar, lassú és sûrû csárdás 

– Bonchidai román táncok: lassú és sûrû csárdás, verbunk és invirtita 
– Ismerje a funkciós harmonizálást, a kíséretszólam jellemzõ fordulatait az új 
stílusú zenekarok játékában. 

– Fejlessze balkéz–technikáját a III. fekvésig terjedõen, a klasszikus zenei 
gyakorlatban használatos nyitott fekvések alkalmazásával. 

– Alkalmazza tudatosan, a többi kísérõhangszerrel együttmûködve a 
harmóniafûzéseknek megfelelõ basszusmeneteket. 
Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 
Hagyományok Háza 

Árendás P. – Havasréti Pál.: Bonchidai Népzene I. brácsa–bõgõ melléklet – 
Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Bonchida–Válaszút – Észak–mezõségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–
058–2 

Magyarpalatkai banda – Esküvõ Mezõkeszüben (Fekete Antal gyûjtéseibõl 1.) 
FECD 008 
Magyarpalatkai banda – Esküvõ Magyarpalatkán 1984–ben (Fekete Antal 

gyûjtéseibõl 3.) FECD 021 
Báré–Magyarpalatka – Új Pátria 3. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–103–2 

Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 
18192 
Követelmény 

Legyen képes 
– önálló gyakorlásra, tanulásra, 

– hallás utáni dallamtanulásra, 
– a kíséretszólam egyszerû lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 
– a különbözõ tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai 

és zenei értelemben egyaránt 
(közjátékok, sorzárók, stb.), 

– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a 
dialektus követelményeinek 
megfelelõen a megtanult dallamokat hallás után játszani, illetve kísérni, 

– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 

váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 2–2 dallam szatmári kondástánc, lassú és friss csárdás 

– Magyarpalatkai táncok 7–8 percben. 
– 2–2 dallam bonchidai román verbunk és invirtita 



6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Szatmár: hallgató, magyar verbunk, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 
– Küküllõ menti magyar táncok : lassú, székely verbunk, féloláhos, szökõ, 
szegényes, pontozó 

– Gömör: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 
Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó 
Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 

Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 
Szatmári bandák (Szerk.: Vavrinecz András, Hans Hurtig) Hungaroton 1995. HCD 
18192 

A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája – Szerk.: Pávai István HHCD 011–012 
Ádámosi banda – Sövényfalvi lakodalom 1980–ban (Fekete Antal gyûjtéseibõl 5.) 

FECD 025 
Szántó Ferenc – Magyarbece (Mestereink sorozat) FA–040–2 

Szászcsávás Band – Transylvanian folk music Szerk.: Szánthó Zoltán 
Szászcsávás Band 3.– Thermal Comfort Kft. 1998. Szerk.: Szánthó Zoltán 
Szászcsávás–Szászbogács – Új Pátria 10. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–

110–2 
Varsányi Ildikó: Gömöri népzene – Hagyományok Háza 

Követelmény 
Legyen képes 
– önálló gyakorlásra, tanulásra, 

– hallás és kotta utáni dallamtanulásra, 
– a kíséretszólam egyszerû lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére, 

– a különbözõ tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai 
és zenei értelemben egyaránt 
(közjátékok, sorzárók, stb.), 

– a zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a 
dialektus követelményeinek 

megfelelõen, a megtanult dallamokat hallás után játszani, illetve kísérni, 
– parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére, 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 

váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására, azok kíséretére. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 2–2 dallam Küküllõ–menti lassú, szökõ, szegényes, pontozó 

– Gömöri hallgató és verbunk 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– hangszerei felépítését, részeit, hangolását, húrozását, 

– a három– és négyhúros bõgõ, illetve cselló népzenében használatos balkéz–
fekvéseit, dialektusonként jellemzõ basszusmeneteit. 

– a népzenénkben használatos vonófajták kezelését, az egyszerû és összetett 
vonásnemeket, illetve a különbözõ pengetés fajtákat. 



– a vonós népzene hazai hangzó, lejegyzett és elméleti forrásanyagát, valamint 

az általános népzenei irodalmat. 
Legyen képes 

– természetes, hosszú idõtávon is oldott hangszerkezelésre, biztos és dinamikus 
hangképzésre vonóval és pengetve egyaránt, 
– az egyszerû, illetve összetett vonások alkalmazására, 

– a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 
– az adott tánczenére jellemzõ hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos 

alkalmazására, 
– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására. 
Rendelkezzék 

– biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 
– periódusérzékkel, 

– lapról olvasási készséggel, 
– biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 
– tudásáról számot adni zenekari produkcióként illetve táncot kísérve, 

– teljes tánczenei folyamatok kíséretére a prímás játékát (tempóváltásait, 
tánctípus–váltásait stb.) követve, az egyéb 

kísérõhangszerekkel ritmikailag és harmóniailag együttmûködve, 
– énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának 
megfelelõen, 

– önálló zenekari produkciók összeállítására. 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 
A vizsga tantárgya és idõtartama 

Népi bõgõ/cselló fõtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 

Dél–dunántúli táncok (3–3 dallam: ugrós, lassú– és friss csárdás) 
Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sûrû– és ritka tempó, lassú és csárdás) 

Magyarpalatkai táncrend (ritka és sûrû magyar, lassú cigánytánc, csárdás, 
szökõs és sûrû csárdás) 
„B” tagozat 

Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sûrû– és ritka tempó, lassú és csárdás), 
lehetõség szerint csellón 

Kalotaszegi táncok (3–3 dallam legényes, lassú csárdás és szapora) 
Szatmári táncok (verbunk, 3–3 dallam oláhos, lassú és friss csárdás) 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az elõírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 



– elõadásmód, 

– a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 
– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
Továbbképzõ évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképzõ évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, 
teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentõs különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképzõ évfolyamokon 
egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási 
idejüktõl, érdeklõdési körüktõl függõen tovább növekedhet. Zenetanulásuk 

iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 
kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül elõtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Gömör: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás „D” hangnemben 
Ajánlott tananyag 

Varsányi Ildikó: Gömöri népzene – Hagyományok Háza 
Követelmény 

Legyen képes 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 
váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 

– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Gömöri táncok 7–8 percben 
8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

1. Bonchidai magyar táncok: lassú és sûrû magyar, lassú és sûrû csárdás 
2. Bonchidai román táncok: lassú és sûrû csárdás, verbunk és invirtita 
Ajánlott tananyag 

A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 
Hagyományok Háza 
Árendás P. – Havasréti Pál: Bonchidai Népzene I. brácsa–bõgõ melléklet – 

Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Bonchida–Válaszút – Észak–mezõségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–
058–2 
Követelmény 

Legyen képes 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 

váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 2–2 dallam bonchidai román verbunk és invirtita 

– Bonchidai magyar táncok 7–8 percben 
9. évfolyam „A” tagozat 



Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
– Kalotaszeg: keserves, hajnali és román táncok 

Ajánlott tananyag 
A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 
Planétás Kiadó 

Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 
A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 
003–004 

Kalotaszegi híres prímások – Esküvõ Mérában (Fekete Antal gyûjtéseibõl 2.) 
FECD 017 

Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal 
gyûjtéseibõl 8.) FECD 038 
Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 

Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) 
FA–101–2 

Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–113–2 
Követelmény 

Legyen képes 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 
váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 

– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kalotaszegi román táncok 
– Kalotaszegi keserves, hajnali, csárdás, szapora 7–8 percben 

10. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
Galga mente: mars, lassú csárdás, bukós „A” hangnemben 
Ajánlott tananyag 

Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza 
Követelmény 

Legyen képes 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 
váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 

– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Galga menti táncok 7–8 percben 
Továbbképzõ évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
– Repertoárbõvítés: Gömör: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás 
– Ördöngösfüzes: cigánytánc, lassú és sûrû csárdás, ritka magyar, sûrû 

fogásolás, verbunk 
Ajánlott tananyag 

Nagy Zsolt – Havasréti Pál: Ördöngösfüzesi népzene brácsa–bõgõ melléklete – 
Hagyományok Háza 



Hangzóanyagok: 

Ördöngösfüzes – Mezõségi magyar népzene (Kallós Archívum) FA–081–2 
Követelmény 

Legyen képes 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 
váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett, 

– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Gömöri táncok 7–8 percben 
– 2–2 dallam ördöngösfüzesi cigánytánc és ritka magyar 

8. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 
Repertoárbõvítés: 
1. Bonchidai magyar táncok: lassú és sûrû magyar, lassú és sûrû csárdás 

2. Bonchidai román táncok: lassú és sûrû csárdás, verbunk és invirtita 
Mezõföld: ugrós és eszközös táncok, lassú és friss csárdás „G” hangnemben 

Ajánlott tananyag 
A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 

Planétás Kiadó 
Mohácsy Albert: Magyar népzenei dallamgyûjtemény bõgõmelléklete – 
Hagyományok Háza 

Árendás P. – Havasréti Pál: Bonchidai Népzene I. brácsa–bõgõ melléklet – 
Hagyományok Háza 

Hangzóanyagok: 
Bonchida–Válaszút – Észak–mezõségi magyar népzene (Kallós Archívum 1.) FA–
058–2 

Követelmény 
Legyen képes 

– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 
váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett, 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Bonchidai magyar és román táncok 7–7 percben 
– Mezõföldi táncok 7percben 
9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Repertoárbõvítés: 
– Kalotaszeg: keserves, hajnali és román táncok 
– Szilágyság: figurázó, csárdás és ugrálós 

Ajánlott tananyag 
A magyar népi tánczene (Szerk.: Virágvölgyi – Pávai) – Jelenlévõ múlt sorozat, 

Planétás Kiadó 
Mohácsy Albert: Kalotaszegi Népzene I–II. – Hagyományok Háza 
Hangzóanyagok: 

Magyar Népzenei Antológia I. Tánczene (5 lemez) LPX 18112–116 
A bogártelki Czilika–banda – Kalotaszegi népzene, Szerk.: Pávai István HHCD 

003–004 



Kalotaszegi híres prímások – Esküvõ Mérában (Fekete Antal gyûjtéseibõl 2.) 

FECD 017 
Varga Ferenc „Csipás” – Kalotaszegi lakodalom, Türe 1976 (Fekete Antal 

gyûjtéseibõl 8.) FECD 038 
Magyarlóna – Kalotaszegi magyar népzene (Kallós Archívum 2.) FA–075–2 
Váralmási Pici Aladár és bandája – Új Pátria 1. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) 

FA–101–2 
Szászfenes – A Muzák – Új Pátria 13. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–113–2 

Szilágynagyfalu–Szilágybagos – Új Pátria 5. (Az Utolsó Óra gyûjteményébõl) FA–
105–2 
Követelmény 

Legyen képes 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 

váltogatására a tempó és a zenei lüktetés megtartása mellett 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 
– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Kalotaszegi román táncok 

– Kalotaszegi keserves, hajnali, csárdás, szapora 7–8 percben 
– Szilágysági csárdás és ugrálós 

10. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztés 

– Repertoárbõvítés: 
– Galga–mente: mars, lassú csárdás, bukós „A” hangnemben 

– Kürt: verbunk, hallgató, lassú és friss csárdás 
Ajánlott tananyag 
Unger Balázs: Galga menti vonósbandák – Hagyományok Háza 

Agócs Gergely – Gombai Tamás: Kürti bandák – Hagyományok Háza 
Követelmény 

Legyen képes 
– bizonyos tánckíséretek esetén többfajta vonásnem alkalmazására, ezek 
váltogatására a tempó és a zenei lüktetés 

megtartása mellett 
– megfelelõ zenekari összjátékra, 

– a tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Galga menti táncok 7–8 percben 

– Kürti táncok 7–8 percben 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzõit, 

– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában, 
– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

– a különbözõ népzenei tájegységek (dialektusok) jellemzõ tánctípusait, táncait, 
az ezekhez kapcsolódó 
dallamanyagot és hangszeres zenét, 

– a különbözõ tájegységekre jellemzõ hagyományos népi hangszereket, 
hangszer–együtteseket, valamint a vonós 

bandák különbözõ felállásait és ezek hangzását, 
– népzenénk múltját, 



– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 

– vázlatosan a hazai népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, 
választott hangszerének kiemelkedõ 

mûvelõit, hagyományõrzõ elõadóit. 
Legyen képes 
– tánczenei folyamatban a különbözõ dallamok kíséretének összekötésére, 

ismerje a kíséretszólam fûzésének szabályait, 
– dallam– és típusváltás azonnali felismerésére, 

– zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 

– a magyar népi vonós zene történetét, 
– a népzene elõadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a 

hangképzés, hangsúlyozás, ritmus és a forma jellemzõ módjait, az elõadás 
általános és különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre 
jellemzõ módjait, 

– a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és 
falvaink zenei életében, 

– a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 
Legyen fogékony 

– más népek zenéjének befogadására. 
Rendelkezzék 
– a népzenei gyûjtõmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó 

kapcsolatteremtõ képességgel, megfelelõ 
elõadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel. 

Legyen képes 
– céltudatosan gyakorolni, 
– tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

Tudjon számot adni 
– választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának ismeretérõl. 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Népi bõgõ/cselló fõtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 

„A” tagozat 
Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, 

korcsos és szöktetõs) 
Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás) 
Parlando–rubato dallamok (3 dallam kalotaszegi hajnali vagy mezõségi keserves 

vagy szatmári hallgató) 
„B” tagozat 

Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, 
korcsos és szöktetõs) 
Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás) 

Erdélyi aszimmetrikus román táncok (2–2 dallam de–a lungu, purtata vagy 
invirtita) 

A vizsga értékelése 
– megfelelés az elõírt követelményeknek, 



– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 

– intonáció, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 

– elõadásmód, 
– a zenei stílus és az elõírások megvalósítása, 
– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök. 
Megfelelõ számú, jó minõségû, bélhúrokkal felszerelt bõgõ és fémhúros cselló. 
MP3–as és CD játszó, video–, illetve DVD lejátszó–felvevõ készülék. 

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességû magnetofon vagy számítógép. 
Hangzó zenei és videó/DVD példatár. 

Metronóm. 

PENGETŐS TANSZAK 

 
CITERA 
A citeratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 
– a citera lehetõségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a 

tanterv a magyar népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertõl idegen 
zenei anyagoktól, nem számítva az archív forrásokból is ismert adaptációkat), 
– a citerával rokon pengetõs hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó 

más („bourdon”) hangszereket, 
– a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél 

nagyobb részét, 
– a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit, 
– a játékot megelõzõ zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes 

mozgásformáit, és tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát. 
Alakítsa ki 

– a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a 
céltudatos gyakorlás módszereit, 
– a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, 

összehangolt bal– és jobbkéz–játékot. 
Fordítson figyelmet 

– a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei 
memória fejlesztésére. 
Elõképzõ évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyermekjátékdalok éneklése ritmuskísérettel (tapssal, dobbal, dobbantással 

stb.). 
– Egyszerûbb magyar népi hangszerek megismertetése és a tanári bemutatót 
követõ megszólaltatása (cserépdob, 

tikfa, köcsögduda, doromb, nádmirliton, madársíp, körtemuzsika). 



– A hangszer hangzásának és a rajta való játék megfigyeltetése tanári 

bemutatással. 
– A hangszerjáték közben a testtartás, a hangszertartás, a két kéz tartásának 

megfigyeltetése. 
– Kényelmes testtartással elhelyezkedés a hangszer elõtt. 
Jobb kéz 

– A pengetõ fogásának kialakítása 
– A pengetés helyének behatárolása 

– Az íves pengetés gyakorlása; a pengetés erejének, a pengetõmozdulat 
hosszának meghatározása 
– Ritmusgyakorlatok végzése a hangszer üres húrjain a basszushúroktól 

kiindulva, negyed értékek pengetésével kezdve, nyolcadpárokkal folytatva, lassú 
tempóban 

– Az egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetését ezek variálása 
követi 
Bal kéz 

– A dallamjátszó bal kéz tartásának beállítása 
– Az ujjak elnevezése, számozása 

– A dallamhangok helye a fogólapon 
– A húrlenyomás gyakorlásának fázisai: 1) húrlenyomás hüvelykujjal G'–F'–E' 

hangokon (külön–külön); 2) húrlenyomás mutatóujjal F'–E'–D' hangokon 
(összekapcsolva az 1. fázissal); 3) húrlenyomás középsõ ujjal F'–E'–D'–C' 
hangokon (összekapcsolva az 1. és 2. fázissal) 

– Ujjcsúsztatás gyakorlása hüvelyk– és középsõ ujjakkal 
Gyermekdalok éneklése majd hangszeren való megszólaltatása (szó–mi / szó–lá–

szó / mi–ré–dó / szó–lá–szó–mi / 
mi–ré–dó / szó–mi–dó / szó–fá–mi–ré–dó / lá–szó–fá–mi–ré–dó) hangkészlettel. 
Az elsõ érintõsor fogalma, fogástáblázat alkalmazása. 

A citera elsõ hat törzshangjának ismerete C'–tõl A'–ig, azok szolmizációs és abc–
s nevekkel való éneklése. 

A tanuló a tanult dalokat legyen képes szolmizálni. 
Ismerje a negyed érték, a fél érték, a nyolcadpár, a negyed szünet fogalmát. 
Sajátítsa el a kottából való daltanulást. 

A tanuló ismerje a citera fõbb részeinek elnevezést. 
Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 

1951) Akadémiai Kiadó 
Követelmény 
A helyes pengetési irányok elsajátítása. 

Egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetésével kis hangterjedelmû 
gyermekdalok lejátszása íves 

pengetésmóddal. 
A tanuló legyen képes helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed 
váltogatására, a hüvelyk– és a középsõ ujj csúsztatására. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
Gyermekdalok éneklése a citera üres húrjainak hozzápengetésével: 

– egyszerû ritmus osztinátó kíséret, 
– a dal ritmusának hozzápengetése az énekelt dalhoz, 



– egyszerû ritmuskíséret hozzápengetése az énekelt dalhoz) 

Gyermekdalok játéka citerán lassú egyenletes tempóban. 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
Az elsõ elõképzõ osztályban elsajátított technika továbbfejlesztése. 

Jobb kéz 
– A pengetõ szabályos fogásának kialakítása 

– Egyenletes negyed, nyolcad pengetés – kezdetben csak üres húrokon a le–föl 
(befelé–kifelé) pengetés szabályai szerint. 
– Az íves pengetésmód gyakorlása 

– Halk játék – a kísérõhúrok dallamhúrokhoz legközelebb esõ részének 
megpengetésével (2–3 húr) 

– Finom pengetés gyakorlása 
– Középerõs játék – a kísérõhúrokon a basszushúrokat is érintõ pengetéssel (4–5 
kísérõhúr) 

Bal kéz 
– A természetes bal kéztartás kialakítása (játék közben a csukló és a kézfej 

helyzete maradjon változatlan, ne törje be és ne forgassa a kézfejét a tanuló) 
– A bal kéz négy ujjának alkalmazása dallamjáték során, elõre megtervezett 

ujjrend szerint 
– A negyedik ujj használatát elõzzék meg olyan gyakorlatok, amelyekben az F' 
hangról lefelé lépegetve negyedik ujjal 

érjük el a C' hangot. Hasonló gyakorlatokat végezzen a tanuló G'–rõl és A'–rõl is 
– A második érintõsor Esz' hangjának lenyomása 2. ujjal, skálaszerû gyakorlással 

(G'–F'–Esz'–D'–C') 
– A dó–pentachord és dó–hexachord hangsorú gyermekdalok játéka kibõvül 
kisterces, lá–pentachord hangsorú gyermekdalok játékával 

A citera hat törzshangjának ismerete C'–tõl A'–ig, valamint az második érintõsor 
Esz' hangjának ismerete, szolmizációs és abc–s nevekkel való éneklése. 

A tanuló sajátítsa el a kottából való daltanulást, a fogástáblázat igénybevételét. 
Ismerje az alsó hangtartomány kifejezést. 
Ismerje és tudja megnevezni a hangszer fõ részeit: nagyfej, kisfej, tõke, fedõlap, 

oldallap, fogólap, dallam–, kísérõ–, 
kisfejhúr. 

Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 
1951) Akadémiai Kiadó 
Követelmény 

Egyenletes pengetéssel gyermekdalok játéka 
Négy ujj használata a húrlenyomás során 

A tanuló legyen képes a helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak 
könnyed váltogatására. 
A második érintõsoron található Esz' módosított hang második ujjal történõ 

lenyomására. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Gyermekdalok (dó–pentachord, dó–hexachord és lá–pentachord hangsor) 
éneklése és citerán való megszólaltatása. 



– Saját, vagy másik tanuló énekének kísérete citerán. 

– Gyermekdalok játéka citerán lassú és középgyors tempóban. 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elõképzõben elsajátított játéktechnika továbbfejlesztése. 
Jobb kéz: 

– Egyenletes negyed, nyolcad pengetés – kezdetben csak üres húrokon a le–föl 
(befelé–kifelé) pengetés szabályai szerint 
– Az íves pengetésmód mellett az egyenes vonalú pengetés gyakorlása 

– A tanuló tudja bependíteni a dallamba az utolsó kisfej C” hangját 
– Halk és középerõs pengetés gyakorlása 

– A hangszer hangszínének változtatása a pengetés helyének megváltoztatásával 
Bal kéz: 
– A természetes bal kéz tartás kialakítása technikai gyakorlatokkal 

– A négy ujjas játék gyakorlása 
– A helyes ujjrend kialakítása 

– A hüvelykujj csúsztatása 
– A dó–pentachord, dó–hexachord és lá–pentachord hangsorú gyermekdalok 

kibõvülnek a C” hanggal a kisfejhúr bependítésével 
Gyermekdalok énekelve és citerán az alsó hangtartományban. 
A csoportos citerázás alapjai, egyszerre történõ pengetés, dallamindítás, 

dallamzárás. 
Gyermekdalok összefûzése (2–3 gyermekdal folyamatos játszása). 

A tanuló tudja szolmizálni, kottából olvasni és abc–s nevekkel megnevezni a 
tanult C–lá és C–dó pentachord hangsorú gyermekdalok hangjait. 
Az alsó hangtartomány, 2/4–es ütem, negyed érték, nyolcadpár, negyed szünet 

fogalmának ismerete. 
Ismerje a hangszer múltját, a hangszer szerkezetét, fõbb típusait. 

Ajánlott tananyag 
Kodály: 333 olvasógyakorlat Zenemûkiadó 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 

Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 
1951) Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 
Követelmény 

Mérsékelt tempóban egyenletes negyed– és nyolcadmozgás. 
A pengetés irányainak biztos tudása. 
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C'–A'–ig) 4 ujjal. 
A kapkodós játék alapjainak elsajátítása. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Gyermekdal–fûzés, csoportos citerázás (2–3 tanuló egyszerre játssza ugyanazt 
a dalt). 

– Gyermekdalok megszólaltatása citerán énekléssel is (saját vagy más tanuló 
énekével). 

2. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 



Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 
– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetések váltogatása a tanult dallamokon. 

– A kapkodós játék alapjainak gyakorlása: 1) a tanult dallamok negyed értékû 
szüneteinek kitöltése C” kisfejhúr bependítésével; 2) negyed értékû 
dallamhangok színesítése C” kisfejhúr bependítésével (a negyed értékek 

nyolcadokra bontásával). 
Bal kéz 

– Az alsó hangtartomány bõvülése a C' hang alatti hangokkal 
– Alsó hangtartomány bõvítése felfelé a G' A' B' C” D” hangokkal 
– A felsõ– és az alsó hangtartomány összekapcsolása 

Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve éneket kísérve. 
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Alsó– és felsõ hangtartomány fogalmának ismerete. 
Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton, dór–hangsor 
ismerete. 

Ajánlott tananyag 
Kodály: 333 olvasógyakorlat Zenemûkiadó 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 

1951) Akadémiai Kiadó 
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 

Követelmény 
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 
A sorvégi szünet kitöltése a C”–re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 
4 ujjal történõ játék, a megfelelõ ujjrend kialakítása. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három–négy dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos elõadásban, az éves 
technikai követelményeknek megfelelõ szinten. 

– Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a tanuló 
hangfekvésének megfelelõen hangolt 

citerán). 
3. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
Jobb kéz 

– Esztam kíséret 
– Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás 
– Ritmusgyakorlatok a négy tizenhatodos egyenletes pengetés kialakítására 

– Az eddig alkalmazott „normál” negyed– és nyolcadpár pengetés váltogatása a 
sûrû pengetéssel 

Bal kéz 
– Biztos hangtartományváltás (felülrõl lefelé) 
– Új módosított hang, az Asz' fogásának gyakorlása, megfelelõ ujjrend 

kialakításával: 1) a 2. ujj csúsztatása B'–rõl 
Asz'–ra; 2) Ugyanez a lépés a 2. és a 3. ujj váltásával 

Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerû lá–pentaton, dór, 
természetes moll hangsorú dallamok játéka. 



Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással 

Esztam kíséret. 
Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sûrû pengetéssel a hangszer 

dallamhúrjain. 
A kottából való és hallás utáni daltanulás kialakítása. 
A kétrendszerû lá–pentaton értelmezése. 

Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 

Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó 
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zenemûkiadó 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 
Követelmény 
Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 
Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– 3–4 különbözõ karakterû dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos elõadásban, 
az éves technikai követelményeknek megfelelõ szinten. 
– Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. 

– Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással. 
4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
Jobb kéz 

– A tizenhatodos ritmusaprózás, ti–tiri és tiri–ti ritmusok pengetésmódjának 
gyakorlása 

– A tremoló játék alapjai; csak dallamhúrokon, kitartott hangok sûrû pergetése 
– Az esztam kíséret továbbfejlesztése 
– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés váltogatása 

Bal kéz 
– Dunántúli terc 

– Fríges zárású dallamok 
– A biztos balkézjáték technikájának fejlesztése, az újabb hangsorok skálaszerû 
gyakorlásával 

Dél–dunántúli ugrós és kanásztánc dallamok 
Dunántúli terces dallamok 

Fríges zárású dallamok 
Fríg hangsor, fríges zárlat 
Esztam kíséret, ugrós tánc, dunántúli terc 

Tizenhatodos ritmusaprózás 
Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai 

Kiadó 
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 



Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 

Hangzóanyag 
Magyar Citerás Antológia I–II. (CD) (Budapest, 2004–2005) Flaccus Kiadó 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 
Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 

1988) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 
Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 
Követelmény 

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 
A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 
Egyszerû esztam kíséret megvalósítása. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása énekléssel és csak 

hangszeren játszva. 
– Csoportos citerázás (3–4 fõ). 

– Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával a Dél–Dunántúl dallamaiból. 
5. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– A tremoló játék fejlesztése; 1) felütésbõl indított pergetés; 2) hangsúlyos 

pengetésbõl indított pergetés; 3) felfelé irányuló pendítésbõl indított pergetés. 
– Dallamdíszítés 1) nyolcadoló, kapkodós játékkal; 2) ritmusaprózással – a 
tizenhatodos aprózás sûrû pengetéseinek váltakozása a normál pengetésekkel 

egy dallamon belül. 
– Sûrû esztam kíséret elsajátítása. 

– Lépegetõs játék gyakorlása. 
– Szinkópa ritmus le–föl–föl irányú pengetése. 
– Negyed értékû dallamhangok nyolcadra csökkentése, diminuálása 

– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 
– Szlavóniai dallamok 

– Felvidéki dudanóták 
– Kanásztánc fogalma. 
– Bõvített szekund. 

– Szinkópa ritmus. 
– Diminuálás. 

Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai 
Kiadó 
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 
Hangzóanyag 



Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 
1988) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Követelmény 
Pergetéssel való dallamdíszítés. 
Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történõ díszítés. 
Sûrû esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával, eredeti felvételek 

alapján: 
– Dél–Dunántúl 

– Szlavónia 
– csoportosan (3–4 fõ), lehetõleg különbözõ népi hangszerekkel együtt. 

6. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
A bal kéz virtuóz játékának fejlesztése. 

A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felsõ váltóhangos, 
körülírásos díszítés). 
Sûrû esztam kíséret technikájának fejlesztése. 

A tremoló játék tökéletesítése. 
A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján. 
A fél értékû dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú 
népdalokon. 

Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 
Észak–magyarországi és dunántúli dudanóták 

Alföldi régi– és új stílusú, csárdás tempójú dallamok 
Alsó–, felsõ váltóhangos, körülírásos díszítés 
Nyújtott– és éles ritmus 

Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 

Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai 
Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 

1978) 
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 



Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 

1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 
Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 
Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 
Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 
Követelmény 

Sûrû esztam kíséret alkalmazása. 
Tremoló játéktechnika alkalmazása. 
Dallamdíszítés tizenhatod értékû dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetés módjának ismerete, alkalmazása. 
Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az elõadandó dallamokat; legyen 
tisztában a különbözõ zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán, saját vagy mások énekét 
kísérve: 

– Dunántúl, 
– Alföld, 

– csoportosan (3–4 fõ), lehetõleg különbözõ népi hangszerekkel együtt (sûrû 
esztam alkalmazásával) 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel 
és hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklõdése és szorgalma 

alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minõségben és mennyiségben magasabb 
követelményeinek. „ B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, 
de elsõsorban minõségben, a hangszerkezelés biztonságában és az elõadás zenei 

kifejezõerejében haladja meg az 
A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 
– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetések váltogatása a tanult dallamokon. 

– A kapkodós játék alapjainak gyakorlása: 1) a tanult dallamok negyed értékû 
szüneteinek kitöltése C” kisfejhúr bependítésével; 2) negyed értékû 
dallamhangok színesítése C” kisfejhúr bependítésével (a negyed értékek 

nyolcadokra bontásával). 
Bal kéz 

– Az alsó hangtartomány bõvülése a C' hang alatti hangokkal 
– Alsó hangtartomány bõvítése felfelé a G' A' B' C” D” hangokkal 
– A felsõ– és az alsó hangtartomány összekapcsolása 

Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve éneket kísérve. 
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Alsó– és felsõ hangtartomány fogalmának ismerete. 



Dó–pentachord, dó–hexachord, lá–pentachord, lá–pentaton, dór–hangsor 

ismerete. 
Ajánlott tananyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zenemûkiadó 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok szerk. Kerényi György (Budapest, 
1951) Akadémiai Kiadó 
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 

Követelmény 
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”–re hangolt kisfejhúr bependítésével. 
Biztos hangtartomány váltás. 
4 ujjal történõ játék, a megfelelõ ujjrend kialakítása. 

A kisfejhúrok dallamszínesítõ funkciójának kialakítása, a kapkodós játék 
gyakorlása. 

Legyen képes a tanuló dinamikai változtatásra egy–egy tanult dallam játéka 
során. 

Ismerje meg a lá–pentaton hangsort és tudjon dallampéldákat játszani. 
Ismerje a hangtartomány–váltás szabályait, alakítson ki önálló, szabályos 
ujjrendet. 

Legyen képes saját – vagy másik tanuló – énekével együtt játszani, tudjon más 
hangszerrel (furulya, tekerõ, tambura) együtt muzsikálni. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– 3–4 dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos elõadásban, az éves technikai 
követelményeknek megfelelõ szinten. 

– Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a tanuló 
hangfekvésének megfelelõen hangolt citerán). 

3. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 
– Esztam kíséret 

– Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás 
– Ritmusgyakorlatok a négy tizenhatodos egyenletes pengetés kialakítására 
– Az eddig alkalmazott „normál” negyed– és nyolcadpár pengetés váltogatása a 

sûrû pengetéssel 
Bal kéz 

– Biztos hangtartomány váltás (felülrõl lefelé) 
– Új módosított hang, az Asz' fogásának gyakorlása, megfelelõ ujjrend 
kialakításával: 1) a 2. ujj csúsztatása B'–rõl 

Asz'–ra; 2) Ugyanez a lépés a 2. és a 3. ujj váltásával 
Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerû lá–pentaton, dór, 

természetes moll hangsorú dallamok játéka. 
Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással 
Esztam kíséret. 

Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sûrû pengetéssel a hangszer 
dallamhúrjain. 

A kottából való és hallás utáni daltanulás kialakítása. 
A kétrendszerû lá–pentaton értelmezése. 



Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI. kötete (1973, Budapest) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (1977) Zenemûkiadó 
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 

Követelmény 
Esztam kíséret – a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 
Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 
Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

Az esztam kíséret alkalmazása 
A normál és a sûrû pengetés váltogatása egy dallamon belül (negyed–, nyolcad– 
és tizenhatod értékeken) 

Ti–tiri és tiri–ti rimusaprózás alkalmazása már tanult dallamokon 
Tudjon a tanuló az esztam kíséretbõl a dallamsorok végén visszaváltani a lefelé 

történõ hangsúlyos pengetésre 
Ismerje a dunántúli terc fogalmát és tudjon játszani dallamokat ilyen hangokkal 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három–négy különbözõ karakterû dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos 
elõadásban, az éves technikai követelményeknek megfelelõ szinten. 

– Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. 
– Dalcsokor tizenhatodos ritmusaprózással. 

4. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Jobb kéz 
– A tizenhatodos ritmusaprózás, ti–tiri és tiri–ti ritmusok pengetésmódjának 

gyakorlása 
– A tremoló játék alapjai; csak dallamhúrokon, kitartott hangok sûrû pergetése 
– Az esztam kíséret továbbfejlesztése 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés váltogatása 
Bal kéz 

– Dunántúli terc 
– Fríges zárású dallamok 
– A biztos balkézjáték technikájának fejlesztése, az újabb hangsorok skálaszerû 

gyakorlásával 
Dél–dunántúli ugrós és kanásztánc dallamok 

Dunántúli terces dallamok 
Fríges zárású dallamok 
Fríg hangsor, fríges zárlat. 

Esztam kíséret, ugrós tánc, dunántúli terc. 
Tizenhatodos ritmusaprózás 

Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai 
Kiadó 



Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 
Hangzóanyag 
Magyar Citerás Antológia I–II. (CD) (Budapest, 2004–2005) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 
1988) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Követelmény 
A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 
A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerû esztam kíséret megvalósítása. 
A tanuló alkalmazzon sûrû pengetéssel esztam kíséretet 

Fejlessze a tremoló játék technikáját korábban tanult dallamok hosszabb értékû 
dallamhangjain 

Alkalmazza a felfelé irányuló pendítésbõl indított pergetést 
Fejlessze a díszítõ játéktechnikát nyolcadoló, kapkodós pengetéssel 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása énekléssel és csak 
hangszeren játszva. 

– Csoportos citerázás (3–4 fõ). 
– Egy összeállítás esztam kíséret alkalmazásával a Dél–Dunántúl dallamaiból. 
5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

A tremoló játék fejlesztése; 1) felütésbõl indított pergetés; 2) hangsúlyos 
pengetésbõl indított pergetés; 3) felfelé irányuló pendítésbõl indított pergetés. 
– Dallamdíszítés 1) nyolcadoló, kapkodós játékkal; 2) ritmusaprózással – a 

tizenhatodos aprózás sûrû pengetéseinek váltakozása a normál pengetésekkel 
egy dallamon belül. 

– Sûrû esztam kíséret elsajátítása. 
– Lépegetõs játék gyakorlása. 
– Szinkópa ritmus le–föl–föl irányú pengetése. 

– Negyed értékû dallamhangok nyolcadra csökkentése, diminuálása 
– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Szlavóniai dallamok 
– Felvidéki dudanóták 
– Kanásztánc fogalma. 

– Bõvített szekund. 
– Szinkópa ritmus. 

– Diminuálás. 
Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 

Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 



Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai 

Kiadó 
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 
Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 

Hangzóanyag 
Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 
Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl (LP) szerk.: Olsvai Imre (Budapest, 

1988) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 
Követelmény 

Pergetéssel való dallamdíszítés. 
Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történõ díszítés. 
Sûrû esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 
A tremoló játék tökéletesítése 
A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felsõ váltóhangos, 

körülírásos díszítés) 
A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján 
A fél értékû dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával. eredeti felvételek 
alapján: 

– Dél–Dunántúl, 
– Szlavónia, 
– csoportosan (3–4 fõ), lehetõleg különbözõ népi hangszerekkel együtt. 

6. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
– A bal kéz virtuóz játékának fejlesztése. 

– A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó–, felsõ váltóhangos, 
körülírásos díszítés). 

– Sûrû esztam kíséret technikájának fejlesztése. 
– A tremoló játék tökéletesítése. 
– A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

– Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek 
alapján. 

– A fél értékû dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú 
népdalokon. 
– Dél–dunántúli ugrósok és kanásztáncok 

– Észak–magyarországi és dunántúli dudanóták 
– Alföldi régi– és új stílusú, csárdás tempójú dallamok 

– Alsó–, felsõ váltóhangos, körülírásos díszítés 
– Nyújtott– és éles ritmus 



Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI. és VII. kötetei (Budapest, 1973–1987) Akadémiai 

Kiadó 
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 
1978) 

Népdalválogatás a tanuló általános iskolai ének–zene tankönyvébõl. 
Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 
1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 

Hangzóanyag 
Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 
Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 
Követelmény 
Sûrû esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 
Dallamdíszítés tizenhatod értékû dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 
Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 
A tanuló legyen képes igényesen megformálni az elõadandó dallamokat; legyen 

tisztában a különbözõ zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 
Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – 
glisszandó játékmód 
Húrlefogás – húrtompítás a kísérõ húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 
A parlando–rubato elõadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán, saját vagy mások énekét 
kísérve: 

– Dunántúl, 
– Alföld, 

– csoportosan (3–4 fõ), lehetõleg különbözõ népi hangszerekkel együtt (sûrû 
esztam alkalmazásával) 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 

– a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 



– a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az 

általános népzenei gyûjteményeket, szakkönyveket, 
– hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 

Legyen képes 
– a hangszernek megfelelõ népzene stílushû és improvizatív elõadására, 
– a pontozott ritmusok autentikus, bontott megszólaltatására, 

– a helyes tempó– és ritmustartásra, 
– transzponálni a hangszerének megfelelõen, 

– szólóban és zenekarban saját vagy más énekét kísérni, 
Ismerje 
– a citerazene különbözõ tájegységeinek általános stílusjegyeit, a citerán 

leggyakrabban játszott dallamokat, 
– ismerje a kiemelkedõ adatközlõk játékát, 

– ismerje a bourdon–kíséretes zene jellemzõit, 
– a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a váltogatott lassú és sûrû pengetés, a 
húrlefogás, a nyomóval történõ játék, a 

parlando rubato játékmód alapjait. 
– a hangszeren való hagyományos hangsúlyozást, 

Rendelkezzék 
– tiszta hangképzéssel hangszerén, 

– biztos zenei memóriával, 
– megfelelõ technikával, stílusismerettel, elõadói készséggel, 
– szereplési (színpadi) gyakorlattal. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje és alkalmazza 

– a tánczene általános kísérettípusait 
– a diatonikus hangszert és az azon való játékmódot 
– az oktávnyi vagy annál szélesebb glisszandós díszítést 

– a kapkodós játékmódot 
– a húrtompításos játék sajátosságait 

Tudjon különbséget tenni 
– az énekelt népdal és a tánczenei kíséret között 
Legyen képes 

– a parlando–rubato dalok elõadására 
– kamarazenére más népi hangszerekkel 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Citera fõtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 

„A” tagozat 
Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, 

nyomóval, egyszerû díszítéssel játszott dallamokat. 
„B” tagozat 
A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melybõl a 

vizsgabizottság választ hármat. 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az elõírt követelményeknek, 
– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 



– hangminõség, 

– hangszerkezelés, 
– helyes ritmus és tempó, 

– technikai felkészültség, 
– jobb– és balkéz–technika, 
– elõadásmód, 

– zenei stílusok és elõadások megvalósítása, 
– díszítések megvalósítása, 

– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

Továbbképzõ évfolyamok „A” tagozat 
A továbbképzõ évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, 

teherbírásuk és szorgalmuk alapján 
jelentõs különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképzõ évfolyamokon 
egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási 

idejüktõl, érdeklõdési körüktõl függõen tovább növekedhet. Zenetanulásuk 
iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 

kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül elõtérbe. 
7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan elõkék, tizenhatod ritmusú díszítések játszása. 
– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 
– Biztonságos 4 ujjal történõ játék. 

– Húrlefogás alkalmazása csárdás dallamok tánckísérete során. 
– Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval. 

– Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – 
glisszandó játékmód. 
– Húrlefogás – húrtompítás a kísérõ húrokon (csárdás táncdallamok játékánál). 

– Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése. 
– A parlando–rubato elõadásmód tanulmányozása, gyakorlása. 

– Válogatás régi és új stílusú dallampéldákból: 1. Dél–Alföld; 2. Közép–Alföld; 3. 
kötetlen ritmusú dallamok az alföldi 
területekrõl 

Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 

Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 
Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 

1978) 
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 



Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 

1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 
Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 

2002/2004) Hagyományok Háza 
Hangzóanyag 
Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 
Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 
Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 
Követelmény 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ kíséretû dallamokon. 
Legyen képes igényesen megformálni az elõadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 
Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 
Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 
Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – 
glisszandó játékmód 
Húrlefogás – húrtompítás a kísérõ húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 
A parlando–rubato elõadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán és saját vagy mások énekét 
kísérve, 

– Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó díszítéssel), 
– Alföld (kötetlen ritmusú dallamok), 

– Észak–Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád / Pest m.). 
8. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 
– Hangsúlytalan elõkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 
– Biztonságos 4 ujjal történõ játék. 

– Gyorsdûvõ kíséret eredetileg vonószenekar által elõadott dallamok játszása 
alapján. 
– Húrlefogás megfelelõ alkalmazása tánckíséret játéka során. 

– Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása. 
– Dél–alföldi, közép–alföldi tájegység dallamai; az erdélyi dialektus énekes 

dallamainak hangszeres megszólaltatása 
Ajánlott tananyag 



Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 

Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 
Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 

1978) 
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 
Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 

1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 
Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 

2002/2004) Hagyományok Háza 
Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) 
Magyar Mûvelõdési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 
Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 
Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 
Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest 1995) Hungaroton 

Követelmény 
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 

kíséretfajtákat. 
Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 
Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ és esztam kíséretû dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az elõadott dallamokat. 
Legyen tisztában a különbözõ tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 
Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 

_ Három népzenei összeállítás elõadása citerán és saját vagy mások énekét 
kísérve: 

– Közép–Alföld (új stílusú dallamok sorzáró, körülírásos díszítéssel), 
– Erdély (énekes dallamok díszített elõadása citerán), 
– Dél–Alföld (lassú–, gyors– és friss csárdás folyamat). 

9. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 
– Sorzáró és az azt megelõzõ ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása 

eredeti felvételek tanulmányozása 
alapján (Alföld, Észak–Magyarország). 

– A gyorsdûvõ kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon. 
– Dél–, közép–, kelet–, észak–alföldi tájegységek dallamai. 



– Erdélyi táncdallamok (Szilágyság, Maros–mente, Küküllõ–mente, Kalotaszeg, 

Gyimes). 
Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 

1978) 
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 
1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 
Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 

2002/2004) Hagyományok Háza 
Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) 

Magyar Mûvelõdési Intézet – Népzenei 
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) 
Teleki László Alapítvány 
Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 
Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 
Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 
Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (Püspökladány, 2008) 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 
Követelmény 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 
Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ és esztam, valamint gyorsdûvõ kíséretû 
dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az elõadott dallamokat. 
Legyen tisztában a különbözõ tájegységek dallamdíszítéseivel. 
Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán és saját vagy mások énekét 

kísérve: 
– Hortobágy 
– Szatmár 

– Erdély 
10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 



– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A triolás pengetésmód alkalmazása 
– Aszimmetrikus ritmizálás 

– Páratlan nyolcadú énekes dallamok játéka 
– A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 
– Dél–dunántúli, kelet–alföldi, felvidéki, székelyföldi, gyimesi és moldvai 

tájegységek dallamai. 
Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 

1978) 
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 
1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 
2002/2004) Hagyományok Háza 
Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) 

Magyar Mûvelõdési Intézet – Népzenei 
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) 
Teleki László Alapítvány 
Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–II–III. (Budapest, 

1956/61/91) Zenemûkiadó 
Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok (Budapest, 2001) Etnofon 

Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest, 1991) 
Héttorony Könyvkiadó 
Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III–IV. (CD) (Budapest, 2004–2009) Flaccus Kiadó 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 

Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 
Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 
Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 
Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 

Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (CD) (Püspökladány, 2008) 
Szeretõm a táncba – moldvai csángómagyar népzene (CD) (Budapest, 1997) 

Etnofon 
Moldvai hangszeres dallamok – sültün, kobzon, hegedûn (CD) (Budapest, 2001) 
Etnofon 

Serény magyaros (CD) (Budapest, 2002) Etnofon 
Követelmény 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 



Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ és esztam, valamint gyorsdûvõ kíséretû 
dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 
Legyen képes megformálni az elõadott dallamokat. 
Legyen tisztában a különbözõ tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 
Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán az alábbi tájegységek dallamaiból 
válogatva: 

– Dél–Dunántúl vagy Kelet–Alföld vagy Felvidék, 
– Mezõség vagy Székelyföld /vagy Gyimes, 

– Moldva. 
A három összeállításból 1 csoportos elõadásban, lehetõleg különbözõ népi 
hangszerekkel együtt. 

Továbbképzõ évfolyamok „B” tagozat 
7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 
– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan elõkék, tizenhatod ritmusú díszítések játszása. 
– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történõ játék. 
– Húrlefogás alkalmazása csárdás dallamok tánckísérete során. 
– Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval. 

– Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – 
glisszandó játékmód. 

– Húrlefogás – húrtompítás a kísérõ húrokon (csárdás táncdallamok játékánál). 
– Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése. 
– A parlando–rubato elõadásmód tanulmányozása, gyakorlása. 

– Válogatás régi és új stílusú dallampéldákból: 1. Dél–Alföld; 2. Közép–Alföld; 3. 
kötetlen ritmusú dallamok az alföldi 

területekrõl 
Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 

Kiadó 
Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 

Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 
Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. kötet (Budapest, 1977) Zenemûkiadó 
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973) Zenemûkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest, 1961) 
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 

1978) 
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 
1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 



Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 

2002/2004) Hagyományok Háza 
Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (LP) szerk.: Paksa Katalin (Budapest, 1991) 
Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 
Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 

Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 
Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Követelmény 
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ kíséretû dallamokon. 
Legyen képes igényesen megformálni az elõadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 
Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 
A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 
Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával – 
glisszandó játékmód 

Húrlefogás – húrtompítás a kísérõ húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 
Kis nyújtott–, kis éles–, triolás nyújtott– és triolás éles ritmus pengetése 
A parlando–rubato elõadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Dallamdíszítés; elõkék, utókák 
Az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólaltatása 

Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán és saját vagy mások énekét 

kísérve, 
– Alföld (új stílusú dalok nyomóval, glisszandó díszítéssel), 

– Alföld (kötetlen ritmusú dallamok), 
– Észak–Magyarország (Borsod / Heves / Nógrád / Pest m.). 
8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 
– A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
– A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

– Hangsúlytalan elõkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 
– Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

– Biztonságos 4 ujjal történõ játék. 
– Gyorsdûvõ kíséret eredetileg vonószenekar által elõadott dallamok játszása 
alapján. 

– Húrlefogás megfelelõ alkalmazása tánckíséret játéka során. 
– Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása. 

– Dél–alföldi, közép–alföldi tájegység dallamai; az erdélyi dialektus énekes 
dallamainak hangszeres megszólaltatása 



Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 

Akadémiai– és Balassi Kiadó 
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 
1978) 
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 
1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 

Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 
2002/2004) Hagyományok Háza 
Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) 

Magyar Mûvelõdési Intézet – Népzenei 
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Hangzóanyag 
Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 
Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 
Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 
Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 
Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest 1995) Hungaroton 

Követelmény 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 
Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ és esztam kíséretû dallamokon. 
Legyen képes igényesen megformálni az elõadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különbözõ tájegységek dallamdíszítéseivel. 
Ismerje az eredet játékmódokat. 
Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

Hagyományos citerás díszítések; elõkék, utókák, alsó–, felsõ váltóhangok, 
nagyobb távolságokat kitöltõ futamok játéka 

Sorzáró és az azt megelõzõ ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása 
eredeti felvételek tanulmányozása alapján (Alföld, Észak–Magyarország) 
A gyorsdûvõ kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán és saját vagy mások énekét 

kísérve: 
– Közép–Alföld (új stílusú dallamok sorzáró, körülírásos díszítéssel), 

– Erdély (énekes dallamok díszített elõadása citerán), 
– Dél–Alföld (lassú–, gyors– és friss csárdás folyamat). 
9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 



Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 
– Sorzáró és az azt megelõzõ ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása 

eredeti felvételek tanulmányozása alapján (Alföld, Észak–Magyarország). 
– A gyorsdûvõ kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon. 
– Dél–, közép–, kelet–, észak–alföldi tájegységek dallamai. 

– Erdélyi táncdallamok (Szilágyság, Maros–mente, Küküllõ–mente, Kalotaszeg, 
Gyimes). 

Ajánlott tananyag 
Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, 

szerk.: Eredics Gábor 
Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 
Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 

1978) 
Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 
1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 
Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 

2002/2004) Hagyományok Háza 
Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) 

Magyar Mûvelõdési Intézet – Népzenei 
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) 

Teleki László Alapítvány 
Hangzóanyag 

Magyar Citerás Antológia I–II–III. (CD) (Budapest, 2004–2007) Flaccus Kiadó 
Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 
Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 

Hungaroton 
Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 
Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 

Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 
Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (Püspökladány, 2008) 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 
Követelmény 
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 

kíséretfajtákat. 
Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ és esztam, valamint gyorsdûvõ kíséretû 
dallamokon. 
Legyen képes igényesen megformálni az elõadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különbözõ tájegységek dallamdíszítéseivel. 
Ismerje az eredeti játékmódokat. 

A triolás pengetésmód alkalmazása 
A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 



Aszimmetrikus ritmizálás 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három népzenei összeállítás elõadása citerán és saját vagy mások énekét 

kísérve: 
– Hortobágy, 
– Szatmár, 

– Erdély. 
10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

– A triolás pengetésmód alkalmazása 
– Aszimmetrikus ritmizálás 

– Páratlan nyolcadú énekes dallamok játéka 
– A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 
– Dél–dunántúli, kelet–alföldi, felvidéki, székelyföldi, gyimesi és moldvai 

tájegységek dallamai. 
Ajánlott tananyag 

Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene II. (Budapest, 2008) Flaccus 
Kiadó 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest, 1992/1997) Magyar 
Mûvelõdési Intézet – Népzenei füzetek, 
szerk.: Eredics Gábor 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (Budapest, 1973–1997) 
Akadémiai– és Balassi Kiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zenemûkiadó 
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 
1978) 

Bencze Lászlóné: A ladányi torony tetejébe… (Püspökladány, 1974) 
Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest, 

1992/1994) Magyar Mûvelõdési Intézet 
Bodza Klára – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III–IV. (Budapest, 
2002/2004) Hagyományok Háza 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) 
Magyar Mûvelõdési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) 
Teleki László Alapítvány 

Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–II–III. (Budapest, 
1956/61/91) Zenemûkiadó 

Balogh Sándor: Moldvai hangszeres dallamok (Budapest, 2001) Etnofon 
Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest, 1991) 
Héttorony Könyvkiadó 

Hangzóanyag 
Magyar Citerás Antológia I–II–III–IV. (CD) (Budapest, 2004–2009) Flaccus Kiadó 

Citerahagyomány (MC) (Budapest, 2000) Óbudai Népzenei Iskola 
Magyarországi citeramuzsika (LP, MC) (Budapest, 1977) Hungaroton 
Magyar Népzenei Antológia II–V. (LP) (Budapest, 1986–1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1–2. (LP), szerk.: Rajeczky B. (Budapest, 1969/1972) 
Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene (LP) szerk.: Sárosi B. (Budapest, 1980) Hungaroton 
Tuka Zsigmond: Nagykunsági citeraszó (MC) (Budapest, 2003) 



Fellegzik az idõ – bihari népdalok (CD) (Budapest, 2008) Dialekton 

Szatmári bandák (MC) szerk.: Vavrinecz András (Budapest, 1995) Hungaroton 
Sárréti Népi Együttes: Válogatás 50 év dalaiból (CD) (Püspökladány, 2008) 

Szeretõm a táncba – moldvai csángómagyar népzene (CD) (Budapest, 1997) 
Etnofon 
Moldvai hangszeres dallamok – sültün, kobzon, hegedûn (CD) (Budapest, 2001) 

Etnofon 
Serény magyaros (CD) (Budapest, 2002) Etnofon 

Követelmény 
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelõ hangjain. 
Alkalmazza a húrlefogást lassú dûvõ és esztam, valamint gyorsdûvõ kíséretû 

dallamokon. 
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 
Legyen képes megformálni az elõadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különbözõ tájegységek dallamdíszítéseivel. 
Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 
Az eredetihez hû, stílusos elõadás 

A gyimesi lassú magyaros aszimmetrikus ritmizálása 
Váltakozó ütemû dallamok játéka 
Többféle hangolású citera használata 

Triolás lüktetésû és 7/8–os moldvai táncdallamok játéka 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Három népzenei összeállítás elõadása citerán az alábbi tájegységek dallamaiból 
válogatva: 
– Dél–Dunántúl vagy Kelet–Alföld vagy Felvidék, 

– Mezõség vagy Székelyföld /vagy Gyimes, 
– Moldva. 

A három összeállításból 1 csoportos elõadásban, lehetõleg különbözõ népi 
hangszerekkel együtt. 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 
– a citerán használatos valamennyi hangsort, 

– a tánctípusok jellegzetes karaktereit és dallamtípusait, 
– a citerával történõ tánckíséret technikai jellegzetességeit. 
Legyen képes 

– igényesen megformálni az általa elõadott dallamokat a dialektusok 
díszítésmódjainak, játékmódjainak felhasználásával, más hangszerekkel 

együttjátszani (kamarazene), 
– önállóan összeállításokat készíteni a dialektusterületek dallamaiból. 
Tudjon 

– hangsúlytalan elõkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, 
tremolózni a dallam megfelelõ hangjain 

– hangszerén a dallamokat stílusosan, ritmusbontással és variációkkal díszíteni, 
A tanuló mutasson példát az alsóbb évfolyamok tanulóinak precíz, pontos, 
stílusos játékával, biztos hangszerkezelésével. 

Tudja behangolni hangszerét tanára segítségével. 
Vegyen részt szólistaként vagy zenekari tagként a citerazene fórumain 

(találkozók, versenyek, elõadások, fesztiválok, lemezpályázatok, táborok, stb.). 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül 



A tanuló tudja önállóan behangolni hangszerét 

Rendelkezzék szereplési (színpadi) gyakorlattal 
Tudjon játszani valamennyi dialektusterületrõl egy–egy jellemzõ énekes–, 

valamint tánczenei összeállítást 
Legyen képes több különbözõ karakterû összeállítás folyamatos játékára, virtuóz 
elõadására 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 
A vizsga tantárgya és idõtartama 
Citera fõtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Három különbözõ dialektusterületrõl származó összeállítás bemutatása, amely 

tartalmazza legalább egy adatközlõ anyagát. 
– Egy énekkíséretes összeállítás. 

– Egy hangszerkíséret bemutatása. 
Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dûvõ), ugrós, friss, 

nyomóval, 16–odos mozgású dallamokat. 
„B” tagozat 
A vizsgázó nyolc összeállítást készít a tanult anyag alapján, melybõl a 

vizsgabizottság kettõt, a vizsgázó egyet választ. 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az elõírt követelményeknek, 
– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
– hangminõség, 

– hangszerkezelés, 
– helyes ritmus és tempó, 

– technikai felkészültség, 
– jobb– és balkéz–technika, 
– elõadásmód, 

– zenei stílusok és elõadások megvalósítása, 
– díszítések megvalósítása, 

– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 
Jó minõségû C, D, és A hangolású prím és normál citerák. Minden hangszerhez 

póthúr–készlet, megfelelõ hangolókulcs és két–három darab pengetõ. 
Megfelelõ mennyiségû és minõségû kotta, hangzóanyag, videofelvétel. 
Hangfelvételre, lejátszásra illetve másolásra alkalmas magnetofon, CD lejátszó, 

lemezjátszó, fejhallgató, videó és TV 
készülék. 

A hangszerek elhelyezéséhez szükséges két–három asztal, hat–nyolc darab szék. 
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BALETT TANSZAK 

 
AZ ALAPFOKÚ BALETTOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
Az alapfokú balett oktatás tantervi programja lehetõséget nyújt a tanulók 

mozgásmûveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 
állóképességének, ügyességének, cselekvõ biztonságának, ritmusérzékének, 

hallásának, tér– és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges 
életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. 
Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenység és a mûvészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, 
improvizációs képességét, készségét. 

A klasszikus balett, tanulása erõs koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát 
igényel. Tanítása fiatal korban kezdõdik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok 
alakíthatóak, az ízületek tágíthatóak. 

A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi 
társastánc, a társastánc és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben 

szorosan kapcsolódnak a balett oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a 
kötött, nagy fegyelmet igénylõ munkát. Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a 

tanulók ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, fejlesszék a testi 
ügyességet. Egy komplex oktatás keretében, a különbözõ táncmûvészeti ágak 
megismertetésével lehetõséget teremtenek a tanulók számára az életkoruknak 

megfelelõ táncmûvészeti kultúra, mûveltség megszerzésére. 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak 

Fõtárgy: 
Balett elõkészítõ gimnasztika (1–2. elõképzõ évfolyamon) 

Klasszikus balett (1–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképzõ 
évfolyamon) 
Kötelezõ tantárgy: 

Balett elõkészítõ gimnasztika (1–2. alapfokú évfolyamon) 
Balett elmélet (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképzõ évfolyamon) 
Kötelezõen választható tantárgy az összevont osztályokban: 
Balett elmélet, 

Tánctörténet 
Kötelezõen választható tantárgy: 

Egy, a klasszikus balettõl eltérõ táncnyelv az alábbiak közül 
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 
Történelmi társastánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Társastánc (7–8. továbbképzõ évfolyamon), vagy 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Graham–technika (7–8. továbbképzõ évfolyamon) 
Választható tantárgyak: 
Népi játék (1–2. elõképzõ évfolyamon) 

Kreatív gyermektánc (1–2. elõképzõ évfolyamon) 
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (3–6. alapfok évfolyamain) 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 



Társastánc (7–8. továbbképzõ évfolyamon) 

Graham–technika (7–8. továbbképzõ évfolyamon 
 

Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 3 3 3 3 

Kötelező 
tantárgy 

  2 2 1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 

tantárgy  

    1 1 1 1 1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1 1 1 1 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az elsõ számok az ajánlott heti minimális 

óraszámra, míg a második helyen szereplõ számok a szakmai program optimális 
teljesítéséhez szükséges idõre utalnak. 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az elsõ számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfok, a harmadik 
számjegy a továbbképzõ évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszakok kötelezõen elõírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 
mellett a tanuló más tanszak vagy mûvészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat 
illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

A tanítási órák idõtartama: 45 perc 
 

A BALETTOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
Kiemelt kompetencia területek a mozgáskultúra megalapozására és fejlesztésére 
Szakmai kompetenciák 

Fejlessze a tanuló tánchoz szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját, 
ritmusérzékét, koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, 

rugalmasságát, hajlékonyságát, a különbözõ tánctechnikák iránti érzékenységét. 
Ezzel párhuzamosan a technikai adottságok, a fizikai állóképesség, a tér–, 

forma– és stílusérzék, fantázia, elõadói készség, improvizációs készség, a 
táncmemória fejlesztése is szükséges 
Személyes kompetenciák: 

Érzelmi intelligencia, mûvészi kifejezõkészség, szorgalom, önismeret, 
koncentráció, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói 

magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, testi–lelki harmónia, magabiztos 
fellépés 
Társas kompetenciák 

Együttmûködés képessége, közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, 
tolerancia, kommunikációs készség, azon viselkedési formák tanulása, amely 

alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas 
táncolásban 
Módszerkompetenciák 

Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 
gyakorlásra nevelése 

A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése 



A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét, 

alkalmazkodóképességét, a tánc iránti szeretetét, az interpretáláshoz szükséges 
önfegyelmét, az önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka 

igényét, a munkában való részvételhez szükséges megfelelõ magatartásformát, a 
gondolkodás szükségességének tudatát, a mûvészetek iránti nyitottságot, 
érzékenységet 

Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények 
látogatására, alkalmi eseményeken való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az 

egészséges életmódra, külsõ megjelenésének – testtartás, ápoltság, öltözködés – 
igényességére 
Irányítsa a tehetséges tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképzõ 

folytatására, az amatõr táncéletbe való bekapcsolódásra 
 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
A mûvészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Mûvészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára 

jelentkezett. Mûvészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú 
mûvészetoktatási intézmény utolsó továbbképzõ évfolyamát sikeresen elvégezte 

és a vizsgára jelentkezett 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 
meghatározásának módja 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – 
valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás 

követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a 
vizsgát szervezõ intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhetõ és 

elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 

jóvá, amennyiben az nem felel meg 
a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
Vizsga tantárgyak 

Mûvészeti alapvizsga 
Klasszikus balett 

Balett elmélet 
Mûvészeti záróvizsga 
Klasszikus balett 

Tánctörténet 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a 
mûvészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 
mûvészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzõként illetve párban – 

a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. 
Ha a tanuló már rendelkezik a táncmûvészeti ág valamelyik tanszakán 

tánctörténet tantárgyból megszerzett mûvészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, 
akkor számára az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga 
tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minõsíteni. 

A mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból 
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt 



tizedre végzõdik, a végsõ eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból 

kapott osztályzat a döntõ. 
Amennyiben az intézmény elõrehozott mûvészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát 

szervez, úgy annak eredményét 
a tanuló kérésére a mûvészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
Eredményes mûvészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi elõírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a mûvészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely 

vizsgarészbõl illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen 
vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl illetve vizsga tantárgyból 
kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 
BALETT TANSZAK 

BALETTELÕKÉSZÍTÕ GIMNASZTIKA 
A balettelõkészítõ gimnasztika célja, hogy az elõképzõs tanulók testét a helyes 
testtartás elsajátításával, izomfejlesztõ és erõsítõ gyakorlatokkal tegye 

alkalmassá a balettoktatás megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt 
hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, készítse fel az izmokat a nehezedõ 

gyakorlatok elvégzésére. A gimnasztikus alapkövetelményû mozgásanyag a 
legmegfelelõbb a balettoktatás elõkészítésére. Egyszerû mozgásformáiból 

adódóan, tananyaga az életkor és az érettség szempontjából arányosan 
alakítható. Felkészíti a tanulót testileg és szellemileg az egészséges, 
fegyelmezett, harmonikusan képzett, kifinomult mozgások elsajátítására. A 

gimnasztikai gyakorlatok széles skálája lehetõvé teszi az izomerõ fejlesztését, az 
állóképesség növelését, az ízületek flexibilitását, a koordinált plasztikus 

mozgáskészséget, ami segíti a balett speciális követelményeinek elsajátítását. Ez 
a mozgásrendszer az egész mozgatórendszerre ható nyújtó és erõsítõ mozgások 
összessége, amely olyan alapkoordinációs képességeket fejleszt, amik 

harmonikusan alakítják a tanuló szervezetét, elõsegítik a mozgásérzékelés 
fejlõdését, valamint ismeretet közvetítenek a mozgás, tér, idõ és dinamika 

összetevõirõl. 
Elõképzõ évfolyamok 
1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A helyes testtartás, a különbözõ járás és futásformák, az álló, ülõ, térdelõ és 

fekvõ helyzetek, a kartartások és karvezetések megismertetése. Az izomzat 
erõsítése, a különbözõ izomcsoportok nyújtása 
– A tanuló tágságának és hajlékonyságának, állóképességének, 

egyensúlyérzékének, rugalmasságának, ízületi mozgékonyságának, koordinált 
mozgásának, kitartásának ritmusérzékének fejlesztése. A tudatos testhasználat, 

fegyelmezett és céltudatos hozzáállás, megfelelõ önértékelés, térben való 
tájékozódás képességének kialakítása 
Tananyag: 

Bemelegítõ gyakorlatok 
– Különbözõ járás– és futásformák 

Gyakorlatok középen, állásban 
Lábfejgyakorlatok 
– Féltalp – spicc 

– Lábcsúszatás elõre és zárás parallel pozícióban 
– Lábfelhúzás parallel–passé helyzetben 

Nyújtó gyakorlatok 
– Guggolásban rugózás, 



– Zárt állásban hátul összefogott kézzel elõrehajlás 

– Terpeszállásban törzsdöntés elõre 
Gyakorlatok ülõhelyzetben 

Nyújtott ülésben 
– Lábfej gyakorlatok 
– Nyújtó gyakorlatok 

– Hát– és törzserõsítõ gyakorlatok 
– Oldalizmok nyújtása 

– Csípõ–váll kontrollálása 
Hajlított ülésben 
– Hasizom erõsítõ gyakorlatok 

– Gerinc hajlékonyságát elõsegítõ gyakorlatok 
Terpeszülésben 

– Nyújtás 
Gyakorlatok térdelésben 
– Rüszt fejlesztés 

– Combizom erõsítés 
– Derékhajlítás 

– Grand battement elõkészítés 
Gyakorlatok fekvõ helyzetben 

– Háton fekvésben 
– Hasizom fejlesztés 
– Combizom erõsítés 

– Gerinc hajlékonyságának fejlesztése 
– Nyújtás 

Hason fekvésben 
– Hátizom gyakorlatok 
Nyújtások 

– Béka 
– Híd 

– Haránt spárgák 
– Angol spárga 
Ugrások 

– Allegro elõkészítésére 
– Ugrás 2 lábra érkezve – ugrás 1 lábra érkezve 

Kargyakorlatok 
– Kartartások 
– Karvezetések 

– Helyes kézfej és ujjtartás 
Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes testtartást, a különbözõ járás és futásformákat, álló, 
ülõ, térdelõ és fekvõhelyzeteket, 
a kartartásokat és a karvezetéseket 

A tanuló legyen képes a tanult gyakorlatok csoportos bemutatására tanár 
segítségével 

2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– Az en dehors járásformák, a ritmizált járás– és futásformák megismertetése. A 

középgyakorlatok és az ugrások kifordítása en dehors helyzetbe 
– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, 

állóképességének, ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 
Tananyag 



Bemelegítõ gyakorlatok 

– Járás csípõre tett kézzel, lefeszített spiccel, egyszerû ritmus tapsolása járással 
együtt 

– Féltalpon járás karvezetésekkel 
– Járás kifelé fordított lábakkal, késõbb ritmizált járás 
– Járás nyújtott térddel, törzshajlítással és döntéssel kombinálva 

– Futás térdemeléssel, sarokemeléssel 
– Szökdelés páros lábbal, guggolásban 

– Oldal chassé 
– Elõre chassé 
Gyakorlatok középen 

– Spicc, féltalp en dehors I. pozícióban, II. pozícióban karhasználattal 
– Lábcsúsztatás elõre és oldalra en dehors helyzetben 

– Terpeszállás kifelé fordított lábbal: törzshajlítás, elõre törzsdöntés 
Gyakorlatok ülõ helyzetben 
Nyújtott ülésben 

– Lábfej és nyújtó gyakorlatok 
Hajlított ülésben 

Hasizom erõsítõ gyakorlatok 
– „Z”–ülésben 

– Láblendítés Z ülésbõl oldal irányba, oldalt alkartámaszra érkezve és vissza 
kiinduló helyzetbe 
Keresztezõ ülésben 

– Derék – váll elfordítás 
Terpeszülésben 

– Nyújtás 
Gyakorlatok térdelõ helyzetben 
– Rüszt fejlesztése 

– Nyújtó és erõsítõ gyakorlatok 
Gyakorlatok fekvõ helyzetben 

Hason fekvésben 
– Lábemelés hátra váltott lábbal 
– Páros lábemelés hátra 

– Páros lábemelés hátra – vízszintes olló spiccben – flexben 
Háton fekvésben 

– Hasizom erõsítõ és nyújtógyakorlatok 
Elõre irányú tágítás 
– Nyújtott lábbal függõleges olló mozdulatok – vízszintes olló spiccben – flexben 

(hasizom) 
– Grand battement jeté elõre – zárás, felüléssel 

Ugrások 
– En dehors I. pozíció demi pliébe érkezés 
– En dehors II.pozícióba érkezés 

Kargyakorlatok 
– I.–II.–III. kartartások 

Követelmények 
A tanuló ismerje a járásformákat en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és 
futásformákat, a középgyakorlatokat 

en dehors helyzetben, az ugrásokat en dehors helyzetben 
A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos 

kivitelezésre, zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok 
bemutatására csoportosan, tanár segítségével 



Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A kombinációs készség fejlesztése a járás– és futásformákban, valamint a 
középgyakorlatokban. A tér beosztása az 
en tournant gyakorlatokban 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, 
állóképességének, ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 

Tananyag 
Bemelegítõ gyakorlatok körben 
– Féltalpon járás kifelé fordított lábbal, karvezetésekkel 

– Ruganyozó futás 
– Guggoló támaszból jobb láb kilépés elõre harántterpeszbe, törzshajlítás elõre 

– Felugrás két lábról egy lábra majd a felhúzott láb elõre kinyújtásával 
összeugrás két lábra, majd ellenkezõleg 
– Chassé elõre kombinációk. 

Gyakorlatok középen 
– Lábfejgyakorlatok, 

– Lábnyújtások, 
– Passé helyzetek parallelben 

Gyakorlatok ülõ helyzetben: 
Nyújtott ülésben 
– Csípõemelés, lábkivezetés oldalra 

– Lábemelés elõre spiccben, majd flexben en dehors helyzetben 
Hajlított ülésben 

– Hasizom erõsítõ gyakorlatok 
„Z–ülésben 
– Attitude és arabesque helyzet elõkészítés 

Keresztezõ ülésben 
– Nyújtás 

Gyakorlatok térdelõ helyzetben 
– Combizom és hajlékonyság 
– Nyújtó és erõsítõ gyakorlatok 

Terpeszülésben 
– Nyújtás 

Gyakorlatok fekvõ helyzetben 
Hason fekvésben 
– Hátizom gyakorlatok 

Háton fekvésben 
– Developpé elõkészítés 

– Fondu elõkészítés 
– Grand battement jeté elõkészítés 
Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformák kombinációit en dehors helyzetben, a ritmizált 
járás– és futásformákat, a középgyakorlatok kombinációit en dehors helyzetben, 

az ugrásokat en tournant helyzetben 
A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos 
kivitelezésre, zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok 

bemutatására csoportosan, tanár segítségével 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 



– A kombinációs készség fejlesztése a járás és futásformákban, az összetett 

törzs és lábgyakorlatokban 
– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, 

állóképességének, ritmusérzékének fejlesztése 
– A tudatos testhasználat, a koordinációs képesség, a megfelelõ önértékelés 
elõsegítése 

– A térben való tájékozódás, a dinamikai érzék, a fizikai képességek, és az 
egymás iránt érzett kölcsönös bizalom növelése 

Tananyag 
Gyakorlatok körben 
– Járásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 

– Futásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 
– Szökdelések variációi, két lábról egy lábra, két lábról két lábra, egy lábról két 

lábra 
– Elõre láblendítéssel járás 
– Láblendítés hátra, törzshajlítással elõre, kéz érintéssel a talajon 

Gyakorlatok rúdnál 
– Demi plié paralel helyzetben és I. pozícióban 

– Lábkivezetés elõre majd oldalra 
– Csípõvel kidõlés a rúdtól jobbra, majd vissza tengelybe, a láb elenged, 

megtart, majd zár. 
– Rúddal szemben I pozíció, jobb láb passé, jobb kézzel térdfogás és lábkihúzás 
hátra, majd elenged, megtart, kinyújt és zár 

Középgyakorlatok 
Álló gyakorlatok 

Ülõ gyakorlatok 
– A tanult gyakorlatok kombinálása karhasználattal nyújtott és terpeszülésben 
Páros nyújtó és erõsítõ gyakorlatok 

– Egymással szemben nyújtott ülés, talpak összeillesztenek és kézfogás, 
egymást felváltva húzzák 

– Terpeszülés egymással szemben, vállfogás, váltva húzzák egymást elõre 
– Nyújtott ülés háttal egymásnak. Egyik tanuló megfogja a másik csuklóját 
magas tartásban, és elõre hajol úgy, hogy a társát magára húzza 

– Egyik tanuló háton fekszik, a másik terpeszállásban a feje fölött. A fekvõ lábat 
emel, az álló visszalöki a lábát úgy, hogy a fekvõ ellent tart 

– Egyik tanuló hason fekszik, karok oldalsó középtartásban, a másik a bokáját 
fogja. A fekvõ kiemelkedik mellkas emelésbe majd vissza 
Ugrások 

– Szökdelés, zárt állásban negyed fordulatokkal, majd félfordulatokkal, késõbb 
egész fordulattal 

Követelmények 
A tanuló ismerje a járásformák és futásformák kombinációját, az összetett törzs 
és lábgyakorlatokat, a különbözõ helyzetekben végzett gyakorlatok kötését, a 

párosan végzett erõsítõ és nyújtógyakorlatokat, az ugrásokat egy lábon 
A tanuló legyen képes tudatos testhasználatra, fegyelmezett, céltudatos 

hozzáállásra, megfelelõ önértékelésre, térben való tájékozódásra, egymás iránt 
érzett kölcsönös bizalomra, az elõírt tananyagot pontosan, plasztikusan, a 
zenével összhangban, csoportosan bemutatni 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
CD lejátszó 

Erõsítõ, hangfalak 
Zenei CD–k 



Balett szõnyeg 

Balett rudak 
 

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 erõs 
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 ésszerû 
fokozatosság elve a terhelésben. 

A balettoktatás tantervi programja lehetõvé teszi a tanulók képességeinek 
kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotótevékenységek és mûvészetek iránt. Fejleszti a tanulók 
szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményezõ készségét, a kulturális 
és általános mûveltségét. 

Lehetõséget nyújt a tanulók mozgásmûveltségének, mozgáskultúrájának 
sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvõ 

biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, 
gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemzõ 

fizikai és szellemi sajátosságokat. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a 
tehetséges tanulókat a táncmûvészeti pályára, illetve az amatõr 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, alapvetõ 

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 elõre 
– 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 elõre, oldalra és hátra 

– Karpozíciók: elõkészítõ karhelyzet, I., II., III. karpozíció 
– Port de bras–k: 1/2 és I. port de bras. 

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 elõre haladva féltalpon 

Követelmények 
A tanuló ismerje a megfelelõ 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 belsõ combizom erõsítése 
– 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 elõre 

– Átfont sur le cou–de–pied III. pozícióból indítva 
– Frappé spiccel érintve a földet elõre, oldalra, hátra 

– Relevé lent 45° fölé 
– Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal 
állva elõre 

– Relevé V. pozícióban 
– Dõlés elõre 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 
Követelmények 



A tanuló ismerje a grand és demi pliék, battement–ok dinamikai különbségét, az 

alapvetõ ugrásokat 
A tanuló legyen képes a tananyagból összeállított egyszerû kombinációk 

elõadására csoportosan, a zenével összhangban 
3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A dinamikai különbségek pontos technikai kivitelezése a battement 
gyakorlatokban 

– A különbözõ lábmagasságok rögzítése 
– A csípõ, sarok és váll koordinációja a pózokban 
– A fej és karkíséretek elsajátítása 

– A mûvészi kifejezõkészségnek, 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 elõre, oldalra, hátra 
– Preparáció a rond de jambe par terre–hez 

– Fondu 45°–on rúd mellett 
– Soutenu 45°–on elõre, oldalra, hátra 
– Frappé 35°–on elõre, oldalra, hátra 

– Double frappé 35°–on, elõre, oldalra, hátra 
– Petits battements sur le cou–de–pied 

– Relevé lent 90°–on elõre, oldalra, hátra 
– Developpé 90°–on elõre, oldalra, hátra 
– Grand battement jeté elõre, 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 elõre, 
hátra, valamint I., II., III. arabesque–ben 

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

Allegro 
– Petit echappé egy lábra érkezve 
– Assemblé oldalra 

– Glissade oldalra 
– Sissonne simple en face 

– Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 
– Pas chassé elõre és oldalra 



Követelmények 

A tanuló ismerje a különbözõ 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, egyszerû kombinációk csoportos elõadására a 
tanult lépésekbõl 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A súlyláb izomzatának fejlesztése egyes gyakorlatok féltalpra emelésével 

– A csípõ, 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 együttmûködés magatartásformájának kialakítása 

Tananyag 
Rúdgyakorlat 

– Demi plié és grand plié IV. pozícióban 
– Battement double–tendu elõre, oldalra, hátra, nyújtott lábbal és demi–plié–vel 

– Battement tendu jeté passé par terre 
– Battement tendu jeté–developpé elõre, 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 

– Elõkészítõ 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 
– Relevé lent 45°–on pózokban 

– Relevé lent 90°–on en face 
– Developpé 90°–on en face 
– Écarté elõre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön 

– Temps lié par terre hajlással 
– Pas de 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 elõre 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, elsõsorban 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 egyszerû kombinációk elõadására 

csoportos formában 
5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A forgások technikájának fejlesztése 

– A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban 
– A combizom erõsítése, az ugrások magasságának növelése 
– A tanuló fizikai állóképességének fejlesztése, igényének növelése a feladatok 

pontos kivitelezésére 
– A mûvészi kifejezés iránti nyitottság és az esztétikai–mûvészeti 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 elõre, oldalra, hátra 

– Mély hajlások elõre és hátra 
– Balance lábujjhegyen, 45°–on tartott szabadlábbal 
Középgyakorlat 

– Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 
– Battement double–tendu elõre 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 elõre, 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 elõre és hátra 
– Glissade elõre 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 lévõ szabad lábbal 
féltalpon bemutatni a rúdnál, a tananyagból összeállított egyszerû kombinációk 

elõadására, csoportos formában. 
6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– Az elsõ 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 elsõ 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 mûvészeti vizsga anyaga 
Követelmények 
A tanuló ismerje az elõzõ évek lépésanyagát, az alapfokú mûvészeti vizsga 

anyagát. 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok koordinált kivitelezésére összhangban a 

zenével, a térben való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására, a 
tananyagból összeállított egyszerû kombinációk elõadására csoportosan, a pozitív 
beállítódások, magatartások és szokások kialakítására, az alapfokú mûvészeti 

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 törvényszerûségeit 
Az alapfokú mûvészeti 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 együttmûködésre 

Az alapfokú mûvészeti vizsga teljesítésére, a továbbképzõ évfolyamainak 
elvégzésére 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgából áll. 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Klasszikus balett 45 perc 
A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 
– Technikailag emelkedõ nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követõ 

gyakorlatsorok a rúdnál 
(plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, 

frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 
Középgyakorlatok 
– Különbözõ dinamikájú, a tananyagban elõírt elemekbõl álló gyakorlatok, 

gyakorlatsorok középen (battement 
tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával) 
Allegro 
– Kis ugrások egyszerû kombinációk formájában (temps levé sauté, petit 

changement, petit échappé, assemblé, 
petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával) 

Nagy ugrás (sissonne fermée) 
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 elõadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 
– Fegyelmezett együttmûködés a csoportos munkában 

Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A tér beosztása a pózok használatánál a rúdgyakorlatokban 
– A forgások technikájának tökéletesítése, a battírozás elõkészítése, IV. 

arabesque elsajátítása 
– A tanuló kreativitásának fejlesztése 
– A már elsajátított tudás alkalmazása az új ismeretekben 

– Igényének növelése a feladatok mûvészi kivitelezésére 



– Fokozni a mûvészi kifejezés iránti nyitottságát, és az esztétikai–mûvészeti 

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 elõre, oldalra, hátra 
– Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel elõre, oldalra, hátra 
– Frappé talpon demi pliével 

– Grand battement jeté pózokban 
– Grand battement jeté marché 

– Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal 
– IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve 
– V. port de bras 

– VI. port de bras 
– Pas failli elõre 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 elõre, hátra, oldalra 
– Ballonné 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 elõadására 
csoportosan. 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A súlyláb izomzatának erõsítése plié–relevés gyakorlatok alkalmazásával 

rúdnál, és középen 
– A grand tourok technikájának megismertetése 

– Az entrechat battu–k elõkészítése 
– A tour lent szabályainak tudatos alkalmazása 
– A tanuló súlyláb izomerejének fejlesztése speciális gyakorlatokkal 

– A tanuló belsõ motivációjának növelése, önállóságának, fejlõdés 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 
– 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 

– Ballonné 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 elõadására 

csoportos formában. 
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 erõsítése, a mûvészi 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 l’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 elõre haladva 
– Grand assemblé 

– Pas failli elõre haladva 
– Contre temps 



– Jeté entrelacé. 

Követelmények 
A tanuló ismerje rúdnál az elõírt tananyag mozdulatait féltalpon, fouetté–kat 90 

fokon tartott szabad lábbal, temps 
lied par terre–t hajlással és 45 fokon, grand tour–t egy fordulattal I. arabesque–
bõl, entrechat–kat: quatre royal, grand 

allegro–kat: assamble, pas failli, entrelacé. 
A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános 

mûveltség más területeire, a szakkifejezések, fogalmak megismerésére és 
gyakorlati alkalmazására, a tananyagból összeállított összetett kombinációk 
elõadására, csoportos formában. 

10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A tánc színpadi követelményeinek megfelelõ magatartás, elõadásmód, 
tánctechnikai minõség fejlesztése 
– A záróvizsga anyagának gyakorlása 

– A tanuló elõadómûvészi 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 battement jeté 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 battement jeté 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 elõre, oldalra, hátra 
– Temps lie 

– Assamble soutenu 
– Pas de bourrée lábváltással en dehors és en dedans 

– Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal elõre és hátra haladva 
– Pas de bourrée suivi V. pozicióban diagonálban és en tournant 



– Tour pas de bourrée 

Követelmények 
A tanuló ismerje rúdnál az elõírt 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 
mûveltség más területeire, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejezõ 

elõadásmódra, a kombinációk szólisztikus elõadására, a tananyagból összeállított 
összetett kombinációk elõadása csoportosan 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 
A tanult tananyagot, szakkifejezéseket, fogalmakat, a lépések helyes 

kivitelezésének szempontjait, a tudásszintjének megfelelõ bonyolultabb 
kombinációkat és azok szabályait, az alapvetõ zenei jellemzõket, a mûvészeti 
záróvizsga anyagát. 

A tanuló legyen képes 
A balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, a zene és a tánc 

összhangjának megvalósítására, a dinamikai különbségek megvalósítására, a 
kifejezõ elõadásmódra, az élmények és érzések kreatív kifejezésére, mûvészi 

önkifejezésre, a hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra, a táncok 
színvonalas teljesítésére, színpadi megjelenítésére, a megszerzett ismeretanyag 
beépítésére az általános mûveltség más területein, az elõadások elemzésére, 

saját nézõpont kialakítására, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások 
kialakítására, az egészséges életvitelre, kapcsolatépítésre hazai és nemzetközi 

vonatkozásban. 
A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és idõtartama 

Klasszikus balett 
45–50 perc 
A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 
– Technikailag emelkedõ nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követõ 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, 
battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, 
adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 
– Különbözõ dinamikájú, a tananyagban elõírt elemekbõl álló gyakorlatok, 

gyakorlatsorok középen (battement 
tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 
alkalmazásával) 

Allegro 
– Kis ugrások egyszerû kombinációk formájában 

– Nagy ugrások 
Tourok 
– Forgások középen és diagonálban 

A vizsga értékelése 
– A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 
– Koordinált, esztétikus elõadásmód 



– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttmûködés a csoportos munkában 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 

Balett rudak 
Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 
Kották 

Erõsítõ, hangfalak 
CD–lejátszó, Videó – televízió – képfelvevõ, DVD lejátszó 

Kézikönyvár: szakirodalom, kiadványok, újságok 
CD–k, kazetták, DVD–k, videokazetták 
Jelmezek, dresszek, fellépõ ruhák 

 
BALETT ELMÉLET 

 
A balett elmélet tanítása a tanult tananyaghoz kapcsolódik. A klasszikus balett 
szabályait 1661–ben a francia 

Táncakadémia foglalta rendszerbe. Ez idõ óta a klasszikus balett terminológia 
nyelve a francia. A balett elmélet oktatás célja, hogy a tanuló a francia 

szakkifejezéseket értse és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatokat be tudja mutatni 
Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A tanuló nyelvi képességének, memóriájának, koncentrációs képességének 

fejlesztése 
Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 
– I., II., IV., V. pozíciók 
– Demi plié 

– Grand plié 
– Battement tendu 

– Battement tendu jeté 
– Battement tendu jeté pointé 
– Rond de jambe par terre 

– Fondu 
– Soutenu 

– Frappé 
– Double frappé 
– Relevé lent 

– Developpé 
– Grand battement jeté 

– Pas de bourrée 
– Sur le cou–de–pied helyzetek 
– Passé helyzet 

– Croisé póz nagy kartartással elõre és hátra 
– Éffacée póz nagy kartartással elõre és hátra 

– I., II., III. arabesque. 
– Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans. 
– I., II., III. Port de bras. 

Allegro 
– Sauté 

– Petit echappé 
– Assemblé oldalra. 



– Glissade oldalra 

– Sissonne simple en face 
– Changement 

– Pas chassé elõre és oldalra 
Követelmények 
A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különbözõ elemeit, neveit, és azok 

magyar jelentését. A lábmagasságokat 
35 fok, 45 fok, 90 fok, a croisé és effaceé pózokat és az I., II., III. arabesque 

pózokat 
A tanuló legyen képes felismerni a különbözõ gyakorlatokat, azokat megnevezni 
és a nevük alapján azokat csoportos formában bemutatni. 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A tanuló idegen nyelvi kompetenciájának, memóriájának fejlesztése 
– Az önálló, tudatos munka kialakítása 
Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 
– Demi plié és grand plié IV. pozícióban 

– Battement double–tendu nyújtott lábbal és demi–plié–vel 
– Battement tendu jeté passé par terre 

– Battement tendu jeté–developpé 
– 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 

– Grand ronde 45°–on talpon 
– En dehors és en dedans jelentése 
– Frappé és double frappé féltalpon. 

– Elõkészítõ a rond de jambe en l’ air–hez 
– Developpé passé, 

– Petits battement sur le cou–de–pied 
– Attitude helyzetek 
– Relevé egy lábon 

– Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal 
– Écarté elõre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön 

– Temps lié par terre hajlással 
– Pas de bourré en dehors 
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 elõre 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 nagy pózok használatát rúdnál, elsõsorban a battement–

oknál, a 1/2 és 3/4 fordulatokat rúdnál és középen 



A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, 

megkülönböztetésére és a nevük alapján azok csoportos bemutatására 
5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Nyelvi és táncmemória fejlesztése 
– Az esztétikai–mûvészeti tudatosság és a fizikai állóképesség növelése 

Tananyag 
Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 

– 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 elõre, oldalra, hátra 

– Mély hajlások elõre és hátra 
– Balance lábujjhegyen 45°–on tartott szabadlábbal 
Középgyakorlat 

– Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 
– 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 

– 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 elõre és hátra 

– Glissade elõre 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 az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, 
megkülönböztetésére és a nevük alapján azok csoportos bemutatására 

6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése 

– Az alap és összekötõ lépések megkülönböztetése 
– A dinamikai különbségek felismerése 

– Az ugrás csoportok megkülönböztetése 
– A francia nevek memorizálása 



– A kiejtés tökéletesítése 

Tananyag 
– Az elõzõ három év tananyagának összegzése 

– A gyakorlatok neveinek memorizálása 
– A helyes kiejtés rögzítése 
– Nagy pózok szabályai a rúdnál 

– Kis és nagy pózok szabályai a középgyakorlatokban 
– Összekötõ lépések 

– A tour preparációk formái 
– A diagonál forgások fajtái 
– Az ugrások csoportjai és elnevezései 

– Az alapfokú mûvészeti vizsga anyaga 
Követelmények 

A tanuló ismerje az elõzõ évek lépésanyagát, az alapfokú mûvészeti vizsga 
anyagát 
A tanuló legyen képes megkülönböztetni az alaplépéseket az összekötõ 

lépésektõl, ismerje fel a gyakorlatok közötti dinamikai különbségeket, a forgások 
helyben és diagonálban végzett formáit, az alapvetõ ugrások csoportjait, a kar– 

és lábpozíciókat, valamint a tanult pózokat 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különbözõ elemeit, neveit, és azok 
magyar jelentését. A lábmagasságokat, a croisé és effaceé pózokat, és az I., II., 
III. arabesque pózokat. A nagy pózok használatát rúdnál és középen. A 

battement–ok en tournant formáit, a kispózokat középen, a tanult ugrásokat és 
forgásokat 

A tanuló legyen képes felismerni a különbözõ gyakorlatokat, azokat megnevezni, 
a gyakorlatok neve alapján azokat csoportos formában bemutatni 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Balett elmélet 5 perc 
Balett gyakorlat 40 perc 

A vizsga tartalma 
A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése szóban és 

gyakorlatban. 
Rúdgyakorlatok 
– A gyakorlatok neve, preparációja, kiinduló lábhelyzete 

– A lábmagasságok megkülönböztetése 
– Dinamikai jellemzõk 

– A pózok szabályai a rúdnál 
Középgyakorlatok 
– A battement–ok en tournant formái 

– Kis és nagy pózok szabályai 
– I. II. III. IV. port de bras 

Allegro 
– Az ugrások csoportjai és elnevezésük 
– Az en tournant szabályai 

– A nagy ugrások jellemzõi 
Tour–ok 

– Tour preparációk II. IV. és V. pozícióban 
– A diagonál tourok elnevezései 



A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 
– A szabályok ismerete 

– A helyes kiejtés 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
Balett rudak 

Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 
Kották 

Zenei Cd–k, CD lejátszó 
Klasszikus balett DVD–k, DVD lejátszó 
Erõsítõ, hangfalak 

Videó – televízió – képfelvevõ 
Videokazetták 

TÁNCTÖRTÉNET 
 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a 
magyarságtudat erõsítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek 
fejlõdéséhez, a más népek kultúrája iránti érdeklõdés felkeltéséhez, a 

tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag 
megismeréséhez, a táncmûvészet iránti érdeklõdéshez, az arra fogékony közízlés 

fejlesztéséhez. 
Továbbképzõ évfolyamok 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi 

összefüggések felismertetése. 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedõ események, alkotók megismertetése 
és meghatározó mûveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és 

fejlesztése. 
– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncmûfajok iránti érzékenység, 

a nonverbális kifejezések, a képzelõerõ és mozgásmemória fejlesztése. A 
kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 
A táncmûfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

Tananyag 
A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, mûvészi 

mozgás, a mûvészi mozgás nyelvezete 
Az õskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 
Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) 

alapján 
A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a mûvészetek fejlõdésére, a 
reneszánsz táncmesterek, a balett gyökerei 
A barokk kor általános jellemzõi és az udvari balett kialakulása 

Noverre és a cselekményes balett 
A romantika alapelvei, a kor jelentõs prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny 

Elssler) koreográfusai, ( Jules Perrot, Filippo 
Taglioni) kiemelkedõ mûvek 

Követelmények 
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a mûvészeti ág fejlõdésében 
jelentõs szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, mûveket 



A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott 

témakörben illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia 
kapcsán 

10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi 

összefüggések felismertetése. 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedõ események, alkotók megismertetése 

és meghatározó mûveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és 
fejlesztése. 
– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncmûfajok iránti érzékenység, 

a nonverbális kifejezések, a képzelõerõ és mozgásmemória fejlesztése. A 
kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

A táncmûfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 
Tananyag 
Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 
Jelentõs orosz mûvészegyüttesek: Gyagilev–balett 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára 
Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus mûvészetében 

A magyar mozdulatmûvészet kialakulása, jelentõs képviselõk munkássága 
Jelentõs táncmûhelyek (Szeged, Pécs, Gyõr) munkássága, alkotóik, jelentõsebb 
mûveik 

Követelmények 
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncmûvészet jeles képviselõit, 

meghatározó mûveiket, a színpadi 
táncmûvészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb 
eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 

oktatási intézményeket 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott 

témakörben, gondolatainak megfogalmazására egy táncmû, koreográfia kapcsán, 
a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc 
mûfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedõbb alkotóit, mûveit 
A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a mûélvezet 
helyzeteiben alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejezõ mozgás 

szolgálatába állítani 
Gondolatait megfelelõ szókinccsel szabatosan elmondani. 
A mûvészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli részekbõl áll: 

A vizsga tantárgya és idõtartama: 
Tánctörténet 
30–40 perces írásbeli 

5–8 perces egyéni beszélgetés 
A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított 
tánctörténet témakörökbõl áll 



Az írásbeli vizsga feladatlapja különbözõ tartalmú, a tanultak felidézését, 

alkalmazását, értelmezését valamint 
a probléma megoldást ill. értelmezõ választ igénylõ feladatokat tartalmaz 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be 
tudásukról 
– Választható témakörök: 

– Az õskor táncmûvészete 
– A középkor jellemzõ táncformái 

– A reneszánsz és barokk kor táncélete 
– A romantika 
– A reformkor táncélete 

– A XX. század táncélete 
– Amatõr és hivatásos együttesek Magyarországon 

– A táncos szakma jelentõsebb szervezetei, oktatási intézményei, országos 
rendezvényei 
A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják 

és pontozzák 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 
A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz 
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 

Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 
Televízió 

Magnetofon 
Diavetítõ 
CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes mûfaját tartalmazó 
videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 
Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 
Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 
KREATÍV GYERMEKTÁNC 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történõ realizálása, az önfeledt játék 
megvalósítása, a különbözõ játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék 
örömének megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a 

késõbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen 
testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idõ, 

mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és 
mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az együttmûködés számtalan 
fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményezõkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 
Elõképzõ évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 



– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése 
– A tanuló önfegyelmének növelése 

– A koncentrációkészség növelése 
– A megfigyelõképesség kialakítása 
– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elõsegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 
Tananyag 
Ismerkedõ táncok 

Ábrázoló táncok 
Csoportos táncok 

Ünnepi táncok 
Izom puzzle/testtudati táncok 
Kitalálós játékok 

Ábrázoló és csoportjátékok 
Anyaggal való játékok 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas 
együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a játéktevékenységre. 

2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 
– A testrészek mozgáslehetõségeinek megismertetése 
– A test térben való mozgáslehetõségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 
– Egyszerû ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerõ képesség fejlesztése 
– A megoldási lehetõségek feltérképezése 
– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtõ lehetõségeinek alkalmazása 
– A szociális érzékenység fejlesztése 

Tananyag 
Energia levezetõ, összehangoló játékok 
Koncentrációt növelõ játékok 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 
Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, 

gurulás, lépés, járás, futás, ugrás) 
Alapvetõ gyakorlattípusok használata: 
Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása 

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma, 
Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors lassú 

mozgások tudatosítása 
Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 
Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 
Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztõ játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok 
Ábrázoló és csoportjátékok 



Anyaggal való játékok 

Követelmények 
A tanuló ismerje az alapvetõ gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–

tükrözés, kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított 
különbözõ táncjátékfajtákat. 
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult 

mozgásformák gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák 
felhasználására valamint a térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati 

alkalmazására. 
 
NÉPI JÁTÉK 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs 
készségének, kezdeményezõ készségének, kulturális tudatosságának, általános 

mûveltségének fejlesztéséhez. Elsõdleges feladat az önfeledt játék 
megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm megélése 
Elõképzõ évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– Az óvodából hozott játékmûveltség felmérése és a játékbátorság fejlesztése 
– A szabálytudat a közösségi érzés tudatos kialakítása, a szocializációs 

folyamatok elõsegítése 
– A mozgáskészség, a kommunikációs képesség, fejlesztése, a szerepvállalás 
ösztönzése 

Tananyag 
Alapvetõ mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás) 

Az ugrás technikai elõkészítése 
Játéktípusok (sport–küzdõ karakterû népi játékok, énekes–táncos 
gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 
Alapvetõ zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes 

és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, 
ritmusgyakorlatok) 
Irányok, alakzatok (elõre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az 
alakzatokban) 

Játékfûzések a helyi, vagy régió szerinti, néphagyományban fellelhetõ népi 
gyermekjátékok 
Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, 
játékfûzéseket 

A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas 
együttlétre, a társak elõtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, 

az alakzatokba rendezõdésre, a játéktevékenységre 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A szabálytudat kialakítása, a játékmûveltség, játékbátorság, a kommunikációs 
készségek fejlesztése 

– Variációs tevékenységekkel az improvizációs készség kialakítása, élmény és 
játékközpontúságon keresztül a közösségi érzés elmélyítése, a szocializációs 

folyamatok elõsegítése 
Tananyag 



Alapvetõ mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás) 

Az ugrás technikai elõkészítése, ugrás típusok 
Játéktípusok (sport–küzdõ karakterû népi játékok, énekes táncos 

gyermekjátékok) 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 
Alapvetõ zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes 

és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, 
ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (elõre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az 
alakzatokban) 

Játékfûzések a helyi, vagy régió szerinti, néphagyományban fellelhetõ népi 
gyermekjátékok 

Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, 
játékfûzéseket, az alakzatokat, a játékszabályokat 

A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas 

együttlétre, a társak elõtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, 
az alakzatokba rendezõdésre, a játéktevékenységre 

 
NÉPTÁNC 
A néptáncoktatás tantervi programja lehetõvé teszi a tanulók kompetenciaalapú 

fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi 
alkotó tevékenységek és mûvészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az 

emberekkel, az idõgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérzõ képességét, 
intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a 
tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményezõ készségét, 

kulturális tudatosságát, általános mûveltségét. Lehetõséget nyújt a tanulók 
mozgásmûveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai 

állóképességük, ügyességük, cselekvõ biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– 
és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni 
adottságokat, az életkorra jellemzõ fizikai és szellemi sajátosságokat. 

Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 
Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A közösségi tevékenységhez szükséges alkalmazkodó képesség, a közösségi 

érzés kialakítása 
– A ritmus–, térérzék, a mozgáskoordináció, a kommunikációs képességek 

fejlesztése, aktív szerepvállalás ösztönzése, elõsegítése 
– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 
Tananyag 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok (szerepjátékok, párválasztó játékok) 
A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros formái) 
Koreográfia, vagy táncetûd összeállítása 
Improvizáció 

A választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok 
Követelmények 



A tanuló ismerje a játéktípusok különbözõ változatait, szövegét, cselekményét és 

szabályait, a választott táncanyag alapelemeit, jellegzetes mozdulatait, a tánchoz 
kapcsolódó népdalokat, az összeállított táncfolyamatokat 

A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos improvizatív bemutatására, a 
közösségen belüli aktív tevékenységre és szerepvállalásra 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Az elsajátított játékmûveltség elmélyítése, a közösségi tevékenységhez 

szükséges alkalmazkodó képesség fejlesztése, az alapvetõ mozdulattípusok 
tudatos használata, a választott táncanyag néprajzi környezetének 
megismertetése 

– Az eszközhasználat lehetõségeinek bõvítése 
– A táncalkalmak, viselkedésmódok, illemszabályok megismertetése a megfelelõ 

táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történõ igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– Az improvizációs készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötõdés erõsítése, a másságot elfogadó attitûd 

valamint a nemi identitás erõsítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 
A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben 
meghatározott táncanyag bõvítése (szóló, eszközös–ugrós) 

Koreográfia, vagy táncetûd összeállítása 
Improvizáció 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene 
jellemzõi, jellegzetes zenekarok, hangszerek 
Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok 

jellemzõi, a tánc funkciói, táncalkalmak 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései 

Követelmények 
A tanuló ismerje a választott táncanyag alapelemeit, alapvetõ mozdulatait, a 
szóló forma táncos lehetõségeit, a tánc néprajzi földrajzi környezetét, a tánchoz 

kapcsolódó népdalokat, az összeállított táncfolyamatokat, koreográfiát 
A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos páros és szóló bemutatására, a 

magabiztos eszközhasználatra, a táncos improvizációra 
3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A tánctípusok fogalmának kialakítása, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai 
jellemzõinek felismertetése és alkalmazása 

– Az eszközhasználat lehetõségeinek bõvítése 
– A körtáncok technikai elõkészítése 
– Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai 

lehetõségeinek megismertetése 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs 

lehetõségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelõ 
táncos magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történõ igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– Az improvizációs készség, az elõadói készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 



– A közösséghez tartozás, kötõdés erõsítése, a másságot elfogadó attitûd 

valamint a férfi és nõi szerepbõl adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás 
erõsítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
Tananyag 
A Dunai táncdialektus vagy a Tiszai táncdialektus karikázói közül választott, a 

helyi tantervben meghatározott karikázó 
A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi 

tantervben meghatározott táncanyag 
(csoportos, páros) 
Koreográfia, vagy táncetûd összeállítása 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene 
jellemzõi, jellegzetes zenekarok, hangszerek 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok 
jellemzõi, a tánc funkciói, táncalkalmak, régi és új stílusú táncok 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései 

Követelmények 
A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvetõ elemeit, a jellegzetes 

összekapaszkodási módokat, a tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, 
plasztikai, dinamikai összetevõit 

A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony 
kialakítására, a táncos improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására 
4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai 

lehetõségeinek megismertetése 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs 
lehetõségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A forgás és forgatás technikájának fejlesztése 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelõ 

táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történõ igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– Az improvizációs készség, az elõadói készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötõdés erõsítése, a másságot elfogadó attitûd 

valamint a férfi és nõi szerepbõl adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás 
erõsítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 
A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi 

tantervben meghatározott táncanyag 
(csoportos, páros) 
Az Erdélyi Táncdialektus területérõl az alábbi táncok közül választott, a helyi 

tantervben meghatározott tánc: széki négyes és csárdás, vagy a szilágysági 
táncok, vagy moldvai táncok 

Koreográfia, vagy táncetûd összeállítása 
Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene 
jellemzõi, jellegzetes zenekarok, hangszerek 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok 
jellemzõi, a tánc funkciói, táncalkalmak, régi és új stílusú táncok 

Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései 
Követelmények 



A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvetõ elemeit, a jellegzetes 

összekapaszkodási módokat, a tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, 
plasztikai, dinamikai összetevõit, a körtáncokat 

A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony 
kialakítására, a táncos improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására, a 
forgások, forgatások egyensúlyának, dinamikájának megvalósítására 

 
 

JAZZ–TECHNIKA 
Nélkülözhetetlen az új táncstílusok ismerete. A klasszikus balett szigorú 
kötöttségei mellett fontos megismertetni a tanulókat a test használatának újabb 

lehetõségeivel, az izolációval, a lazítás–feszítés módozataival. Ezen technikák 
összessége fejleszti a tanuló stílusérzékét, a test izomfunkcióinak széles skálán 

történõ alkalmazását és nyitottságát az újabb tánctechnikák iránt 
Alapfokú évfolyamok 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A testrészek izolált mozgásai 

– A jazz–technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek 
megismertetése 

– A tanuló koordinációs készségének fejlesztése 
– A klasszikus balettõl eltérõ mozgásnyelv befogadásának elõsegítése 
Tananyag 

Izolációs tréning 
– A kiinduló helyzet parallel II. pozíció. 

Hajlítások, hajlások 
– A nyaki szakasz hajlítása és nyújtása elõre, oldalra, hátra koordinálva demi 
plie–vel, majd szaggatott irányú fejkörzés 

demi plie–vel és nyújtással koordinálva 
– Vállízületek mozgatása elõre, hátra koordinálva demi plie–vel és nyújtással, 

majd körzése elõre illetve hátra indítva. 
– Nyaki–, háti szakasz vállizületekkel együttes hajlítása és nyújtása elõre, oldalra 
és hátra koordinálva demi plié–vel 

– Szaggatott törzskörzés koordinálva demi plie–vel és nyújtással. 
– Nyaki, háti, deréki szakasz hajlítása és nyújtása elõre, oldalra, hátra, majd 

szaggatott törzskörzés koordinálva demi 
plie–vel és nyújtással. 
Döntések 

– Csípõízületbõl törzsdöntés és visszaemelés elõre, oldalra, hátra koordinálva 
térdnyújtással és demi plie–vel, majd körzés szaggatottan térdek nyújtva. 

Fordítások 
– Nyaki szakasz fordítása oldalra 
– Nyaki, háti és deréki szakasz fordítása oldalra majd vissza, koordinálva demi 

plie–vel és nyújtással, karok 
II. pozícióban, kézfej flex–tartásban 

– Törzsdöntésben elõre, törzsfordítás oldalra, jobbra, illetve balra koordinálva 
demi plie–vel, és nyújtással, karok 
II. pozícióban, kézfej flex–tartásban 

– Hátra dõlésben törzsfordítás jobbra és balra grand plie–ben, karok II. 
pozícióban, kézfej flex–tartásban 

Tolások 
– Nyaki szakasz tolása elõre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzés 



– Csípõ tolása elõre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzéssel 

– Csípõ tolása elõre, oldalra, hátra demi plié–ben, majd szaggatott körzéssel 
Törzsgyakorlatok kombinációi 

– Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és 
nyújtással elõre, hátra, oldalra karhasználattal 
– Contraction–release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és 

nyújtással, egyenes tartásban, elõre döntésben és homorításban a release 
helyzetben 

– Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, elõre, hátra és 
oldalra karhasználattal 
– Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, kombinálva jazz port de bras–

val 
– Demi és grand plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val 

– Grand battement jeté jazz port de bras–val 
Lépések 
– Elõre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és 

különbözõ tempóban gyakorolva 
– Merenge 

– Swing 
– Afró 

– Funki 
– Boogi walk egy csípõkõrrel majd két csípõkörrel 
– Lebegõ funki 

Jazz kartartások és port de bras–k 
Ugrás 

– Soutte parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész 
fordulattal. 
Követelmények 

A tanuló ismerje a jazz–technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, 
testrészeinek izolált mozgását, az alap jazz lépéseket 

A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors 
helyzetek használatára, a tudatos testhasználatra, amit a jazz–technika 
megkövetel 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok: 

– A testrészek izolált mozgásai 
– A jazz–technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek 
megismertetése 

– A tanuló koordinációs készségének fejlesztése 
– A klasszikus balettõl eltérõ mozgásnyelv befogadásának elõsegítése 

Tananyag 
Izolációs tréning 
– A tréning tananyaga megegyezik az elõzõ évben tanultakkal. A különbség a 

technikai kivitelezésben és a stílusos elõadásmódban látható. 
Törzsgyakorlatok kombinációi 

– Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és 
nyújtással elõre, hátra, oldalra karhasználattal 
– Contraction–release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és 

nyújtással, egyenes tartásban, elõre döntésben és homorításban a release 
helyzetben 

– Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, elõre, hátra és 
oldalra karhasználattal 



– Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, és en dehors I. pozícióban, 

kombinálva jazz port de bras–val 
– Demi és grand plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val 

– Grand battement jeté jazz port de bras–val 
Lépések 
– Elõre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és 

különbözõ tempóban gyakorolva 
– Merenge 

– Swing 
– Afró 
– Funki 

– Boogi walk egy csípõkõrrel majd két csípõkörrel 
– Lebegõ funki 

– Chassé–k diagonálban 
Jazz kartartások és port de bras–k 
Ugrás 

– Sauté parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész 
fordulattal. 

Követelmények 
A tanuló ismerje a jazz–technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, 

testrészeinek izolált mozgását, az alap jazzlépéseket 
A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors 
helyzetek használatára, a tudatos testhasználatra, amit a jazz–technika 

megkövetel 
5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A testrészek izolációja 
– A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja 

– A tanuló stílusérzékének, elõadó képességének fejlesztése 
– A tanuló technikai sokoldalúságának növelése 

Tananyag 
Középgyakorlatok 
– Plie gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. 

pozícióban 
– Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípõízületbõl lábfordítások parallel 

helyzetbõl en dehors helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, elõre, oldalra és hátra, 
– Grand battement jeté gyakorlatok: elõre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva 
relevé–vel, majd hajlított, és nyújtott lábbal 

– Mellkas tolások: oldalra, elõre és hátra port de bras–val, contraction–ból 
indított hátrahajlással 

Fekvõ gyakorlatok 
– Háton fekvésben, homorítás és contraction 
– Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé 

– Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, elõre 
– Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, elõre törzshajlítás belenyújtással 

döntésbe és törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba 
– Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben 
saroktolások hátra, majd visszagördülés fekvésbe 

– Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás 
lebegõülésbe, majd contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés elõre, majd 

leengedés (3x) 
Ülõ gyakorlatok 



– Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással elõre, oldalra 

Lépések 
– Triplett 

– Lépésvariációk izolációs port de bras–val 
– Jazz pas de bourée, majd forgással 
Követelmények 

A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a 
technikára jellemzõ harmonikus, esztétikus, stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes az elsajátított technika gyakorlatokban történõ 
alkalmazására, a stílusos elõadásmódra 
6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok: 
– A testrészek izolációja 

– A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja 
– A tanuló stílusérzékének, elõadó képességének fejlesztése 
– A tanuló technikai sokoldalúságának növelése 

Tananyag 
Középgyakorlatok 

– Plié gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. 
pozicióban 

– Törzsgyakorlatok époulement helyzetekben: törzsfordítás, törzsdöntések és 
hajlások kombinációi különbözõ irányokban port de bras–val 
– Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípõízületbõl lábfordítások parallel 

helyzetbõl en dehors helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, elõre, oldalra és hátra, 
doubl tendu–vel, utána jeté plie–vel, sur le cou–de–pied–bõl indítva. 

A végén passé–k, relevé–vel 
– Grand battement jeté gyakorlatok: elõre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva 
relevé–vel, majd hajlított, és nyújtott lábbal 

– Mellkas tolások: oldalra, elõre és hátra port de bras–val, contraction–ból 
indított hátrahajlással 

Fekvõ gyakorlatok 
– Háton fekvésben, homorítás és contraction 
– Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé 

– Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, elõre 
– Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, elõre törzshajlítás belenyújtással 

döntésbe és törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba 
– Lábak hajlítva terpeszben a talajon bokafogás. Csípõ emelésben rugózás majd 
leereszkedés contraction–val csigolyánként majd csípõemelés fejtetõig, utoljára 

kéztámasszal a vállaknál hídba feltol, térdnyújtás súlypontáthelyezéssel a 
karokra 

– Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben 
saroktolások hátra, majd visszagördülés fekvésbe 
– Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás 

lebegõülésbe, majd contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés elõre, majd 
leengedés (3x) 

Ülõ gyakorlatok 
– Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással elõre, oldalra 
Lépések 

– Triplett 
– Lépésvariációk izolációs port de bras–val 

– Jazz pas de bourée, majd forgással 
– A tananyagra épülõ lépéskombinációk 



Tour–ok 

– Parallel helyzetben lábváltással és a nélkül 
– Parallel helyzetben pliében 

– Chainé 
Követelmények 
A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a 

technikára jellemzõ harmonikus, esztétikus, stílusjegyeket 
A tanuló legyen képes az elsajátított technika gyakorlatokban történõ 

alkalmazására, a stílusos elõadásmódra 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
Zenei Cd–k 

Jazz–tánc DVD–k 
 

GRAHAM–TECHNIKA 
A Graham–technika az elsõ önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai 
elvekkel, didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai 

napig inspirációs forrás a színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem 
utolsósorban a táncpedagógia hatékony eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 
alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 

Továbbképzõ évfolyamok 
9. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, elõadói képességek, a 
mozgáskultúra tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a 

szakterminológia bõvítése. A tananyagból nyert ismeretek beépítése más 
tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket és 
párhuzamokat. Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és 

stiláris jellemzõinek, a Graham–technika speciális térhasználatának 
felismertetése. 

A diagonális mozgás fejlesztése 
Tananyag 
Alapelemek, alapsorozatok 

Talajon végzett gyakorlatok: 
– Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítõ, rugózó 

gerincmozgások 
– Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 
– Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely elõkészíti a talajról 

fölemelkedés és az oda–vissza ereszkedés technikáját 
– Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 
– Brush: a lábfõ, boka, térd bemelegítése 
– Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás elõkészítése 

– Plié–contraction–release, a lábak combtõbõl való mozgatása, lendítések, 
emelések s azok kombinációinak formájában, a központból indítva 

Térben haladó gyakorlatok 
– Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 
– Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

– Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 
Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 

gazdagíthatók 
Követelmények 



A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettõl eltérõ, elsõ teljes 

moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok 
helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a 

tánctörténetben 
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok 
technikai, dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, elõadói képességek, a 
mozgáskultúra tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a 
szakterminológia bõvítése. A tananyagból nyert ismeretek beépítése más 

tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket és 
párhuzamokat. Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és 

stiláris jellemzõinek, a Graham–technika speciális térhasználatának 
felismertetése. 
A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése 

Tananyag 
Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release 

ritmikai és dinamikai nehezítésekkel 
– Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a 

testközpont–indítású „contraction–release” és a spirális mozgások ötvözése, 
föl/leereszkedés a talajról/talajra 
Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a 

lendület felhasználásával és fékezésével 
– Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtõbõl való mozgatása, 

lendítések, emelések, s azok kombinációinak formájában 
– Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel 
Térben haladó gyakorlatok: 

– Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 
– Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

– Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó 
gyakorlatok bõvítése: lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett 
gyakorlatok kimozdítása különbözõ terekbe, fordulatok kidolgozása a spiral elv 

alapjain 
– Alapugrások különbözõ terekben, eltérõ ritmikával, a „contraction–release”, 

valamint a „spiral” elemeinek alkalmazása az ugrások közben 
Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év 
anyagának szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

Követelmények 
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettõl eltérõ, elsõ teljes 

moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok 
helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a 
tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok 
technikai, dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
Kísérõ hangszerek 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erõsítõ, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 
 



TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

A tantárgy célja a tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedõ idõszak – 
a reneszánsz és barokk korszakok – valamint a XIX. század báli táncainak 

korabeli anyagával, az adott korszakok szokásaival és illemtanával 
A történelmi társastáncok célja, hogy elõmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, 
ezen belül koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai 

állóképességének fejlõdését, továbbá a tanulók koncentrálóképességének, zenei 
hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs 

készségének fejlesztését 
Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, 
magatartásának és társas kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való 

együttmûködési képességét. Járuljon hozzá a tanulók elõadói készségének, 
mûvészi kifejezõ készségének sokirányú fejlõdéséhez 

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb mûvészeti ágak 
irányába, fejlõdjön komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai 
tananyagba sokoldalúan visszakapcsolni 

Alapfokú évfolyamok 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A tanuló ismereteinek bõvítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelõ 

korszakba való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok 
megismertetése által. A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és 
koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon 

keresztül 
– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 

szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése 
– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttmûködési képességének 
fejlesztése a koreográfiák által 

– A tanuló improvizációs készségének fejlesztése 
Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 
Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, 
lépéstechnika, meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai – Branle double, Branle simple, Branle 
gay, Branle de Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’air, reprise, branle, 
capriole, révérence 
A koreográfiák körben vagy láncban elõadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle; Branle coupé Branle coupé Charlotte, Branle coupé Aridan 
Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 
A tréfás, utánzó branle; Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des 
Lavandieres, Branle des Pois, Branle de la Montarde 

Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetõségek 
Páros táncok 

Lépõ tánc: Pavane 
Lépés anyag: simple, double elõre és hátra, conversion, fleuret 
Különbözõ térforma lehetõségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 
Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Pas raccourci: révérence passagiere 
Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 



Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelõ történelmi korszakba 

elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos kivitelezésére, zene és tánc 
összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való 

fegyelmezett együttmûködésre 
4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A tanuló ismereteinek bõvítése, az adott történelmi társastáncanyag megfelelõ 
korszakba való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok 

megismertetése által 
– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 

memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A 
tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 
szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttmûködési képességének 
fejlesztése a koreográfiák által 

– A tanuló improvizációs készségének és stílusérzékének fejlesztése 
Tananyag 

Barokk báli táncok 
Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifele forgatottsága, pozíciók, 
lépéstechnika, plié, élevé, port des bras 

Elõkészítõ etüdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 
Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

Etüd 4/4–ben 
Menüett 
Lépés anyag: pas de menuet elõre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

Menüett etüd 3/4–es zenére 
Contredance français; Menuet 

R. A. Feuillet: La BergPre, Menuet du Chevalier 
Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 
Koreográfia 

Angol country dances 
Lépések, figurák: slipping step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell 
Ismétlõ anyag 
Reneszánsz társastáncok 

Gaillarde 
Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé. 

Cinq pas variációk: croisé, pieds joints 
Egyéb variációk: fleuret, onze pas 
Koreográfia, szóló párra 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelõ történelmi korszakba 
elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, zene és 

tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban 
való fegyelmezett együttmûködésre 

5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 



– A tanuló ismereteinek bõvítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelõ 

korszakba való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok 
megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 
memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 
– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 

szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése 
– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttmûködési képességének 

fejlesztése a koreográfiák által 
– A tanuló stílusérzékének, elõadói készségének, mûvészi kifejezõ készségének 
fejlesztése 

Tananyag 
XIX. századi társastáncok 

Polka 
Alaplépések: polkalépés elõre, oldalra, hátra, polkalépés 1/2 fordulattal szólóban 
és párban, Kreuzpolka 

Koreográfia 
Walzer 

Alaplépések: walzer elõre, walzer 1/2 fordulattal szólóban és párban, Valse–
Mignon 

Koreográfia 
Francia négyes 
Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, 

pas galop 
Francia négyes választott tételei 

Ismétlõ anyag 
Barokk báli táncok 
Báli menüett szóló párra 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 

szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelõ történelmi korszakba 
elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejezõ elõadására, zene 

és tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban 
való fegyelmezett együttmûködésre 

6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A tanuló ismereteinek bõvítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelõ 

korszakba való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok 
megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 
memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 
– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 

szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése 
– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttmûködési képességének 

fejlesztése a koreográfiák által 
– A tanuló stílusérzékének, elõadói készségének, mûvészi kifejezõ készségének 
fejlesztése 

Tananyag 
Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise elõre, hátra haladva 
Koreográfia 



Körmagyar 

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtõ, verbunkos, magányforgó, 
kettõs forgó, toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, 

vitorlaforgás 
Koreográfia a Szõllõsi–féle körtánc alapján 
Ismétlõ anyag 

Korszakonként egy–egy koreográfia 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a megfelelõ történelmi korszakba 
elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejezõ elõadására, zene 
és tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban 

való fegyelmezett együttmûködésre 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a reneszánsz és barokk korszakok, valamint a XIX. század 

történelmi társastáncainak elnevezéseit, 
az alkalmazott szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a tanult báli 

társastáncanyagot a megfelelõ történelmi korszakba elhelyezni 
A tanuló legyen tisztában a tanult történelmi társastáncok stílusjegyeivel, legyen 

képes az elsajátított koreográfiák stílusos és kifejezõ elõadására, zene és tánc 
összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való 
precíz, fegyelmezett együttmûködésre 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc DVD–k, 

történelmi társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, korabeli tánckönyvek 
magyar nyelvû kiadásai, viselettörténeti könyvek 
 

TÁRSASTÁNC 
A társastánc tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulóval a világtáncokat, a 

kor szokásait, magatartásformáit. 
Nyitottá, érdeklõdõvé tegye a tanulót a táncmûvek, mûvészeti alkotások iránt, 
melynek váljon értõ közönségévé 

Továbbképzõ évfolyamok 
7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A tanuló ismereteinek bõvítése a modern társastáncanyag megfelelõ korszakba 
való elhelyezése, valamint az illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 
memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A 

tánctartás, a vezetés és követés szabályainak elsajátítása, a közlekedés a 
táncparketten 
– A világtáncok kezdõ figuráinak, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése 
– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttmûködési képességének 

fejlesztése a koreográfiák által 
– A tanuló stílusérzékének, elõadói készségének, mûvészi kifejezõ készségének 
fejlesztése 

Tananyag 
Alaplépések és táncok 

Angolkeringõ 
Bécsi keringõ 



Foxtrott 

Tangó 
Blues 

Rumba 
Cha–cha–cha 
Szamba 

Jive 
Paso doble 

Követelmények 
A tanuló ismerje a világtáncok kezdõ figuráit, a kor szokásait, viselkedési 
szabályait, magatartásformáit 

A tanuló legyen képes táncos alkalmakkor a tanultak alkalmazására, a 
világtáncok alapjainak kombinálására 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
A világtáncok haladó figuráinak megismertetése, az improvizációs készség 

fejlesztése 
A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 

memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 
A tánctartás, a vezetés és követés szabályainak elsajátítása, a közlekedés a 

táncparketten 
A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttmûködési képességének 
fejlesztése a koreográfiák által 

A tanuló ízlésének, alkalmazkodó készségének, kombinációs készségének 
fejlesztése 

Tananyag 
Alaplépések és táncok 
Angolkeringõ 

Foxtrott 
Tangó 

Rumba 
Cha–cha–cha 
Jive 

Rock and roll 
Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdõ és haladó figuráit, a tanult kombinációkat 
Legyen képes a tanuló a világtáncok alapjainak kombinálására a két év 
anyagából, táncos alkalmakkor a tanultak alkalmazására 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, világtánc zenéket tartalmazó CD–k, 

társastánc DVD–k, a terem méretének megfelelõ audio készülék (CD lejátszó), 
televízió, DVD lejátszó 
 

 

 

 

 



NÉPTÁNC TANSZAK 

 
AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

A néptánc közérthetõsége révén felbecsülhetetlen mértékû segítséget jelent a 
kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok 
kialakításában. Oktatása elõsegíti néphagyományunk megismerését, tovább 

éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A kárpát–
medencei tánchagyomány sokszínûsége tükrözõdik vissza az alapfokú 

mûvészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a 
tánc színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a mûvészi megtapasztalás 
élményét teszi lehetõvé a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása 

révén a nagyközönség számára is hozzáférhetõvé teszi táncos hagyományainkat. 
A néptáncoktatás célrendszerében jelentõs szemléletmód-változás következett 

be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, 
amely során alkalmassá válnak a különbözõ táncok újraalkotására, szabad és 
kötött formákban történõ megjelenítésére. Elõtérbe került a helyi táncanyag, 

tánchagyomány tanításának elsõdlegessége, amely végigkísérheti az egész 
oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a 

képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti 
átjárhatóságot. A spirális elrendezés elõsegíti, hogy a különbözõ képességû 

tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt 
ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont 
osztályokban történõ oktatás kereteit, lehetõségét. A néptánc oktatása során a 

kulturális értékek közvetítése nem elsõsorban a képességek függvénye, hanem a 
képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetõvé teszi mindenki számára 

– beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetû gyermekeket is – az 
önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes 
kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlõdését 

 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak 

Fõtárgy: 
Népi játék (1–2. elõképzõ évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképzõ évfolyamon) 
Kötelezõ tantárgy: 
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképzõ évfolyamon) 
Kötelezõen választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 
Tánctörténet 
Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. elõképzõ évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképzõ évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképzõ évfolyamon) 
Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképzõ évfolyamon) 
 

 
 

 
 



Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 
tantárgy 

    1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 
tantárgy 

2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az elsõ számok az ajánlott heti minimális 
óraszámra, míg a második helyen szereplõ számok a szakmai program optimális 

teljesítéséhez szükséges idõre utalnak 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az elsõ számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 
számjegy a továbbképzõ évfolyamainak számát jelenti 
A tanszakok kötelezõen elõírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 

mellett a tanuló más tanszak vagy mûvészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, 
illetve azok tanítási óráin részt vehet 

A tanítási órák idõtartama: 45 perc 
 
A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklõdés 
kialakítása és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, 

a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés 
és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése. 
Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

Szakmai kompetenciák 
A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 
Korszerû szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggõ 

rendszerének értelmezéséhez 
A tánc általánosan jellemzõ vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerûségeinek, szabályainak az 
életkori sajátosságoknak megfelelõ ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák 
gyakorlati alkalmazása 
A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemzõ viseletek, szokások és 

a társasági táncélet alkalmainak megismerése 
A színpad általános törvényszerûségeinek megismertetése Elõadói táncos 

magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelõen 
A színpadi táncmûvészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és mûvészeti 
alkotásainak megismerése 

Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 



Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbõvítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 
A vizuális memória és a képzelõerõ fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 
Társas kompetenciák 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság 
kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 
Az önálló döntéshozatal képessége 
Kezdeményezõkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtõ képesség fejlesztése 
A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 
A segítõ életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 
A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 
Az egészséges életmód igénye 

Módszerkompetenciák 
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló 
fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A hatékony önálló tanulásra nevelés 
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek 
alkalmazása más környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 
 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
A mûvészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Mûvészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára 
jelentkezett 

Mûvészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára 
jelentkezett 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 
meghatározásának módja 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – 
valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás 
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a 
vizsgát szervezõ intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhetõ és 

elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 
jóvá 

Vizsga tantárgyak 
Mûvészeti alapvizsga 

Néptánc 
Folklórismeret 



Mûvészeti záróvizsga 

Néptánc 
Tánctörténet 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga 
letétele alól az a tanuló, aki az országos mûvészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzõként, illetve párban – helyezést ért el 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga 
tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minõsíteni 
A mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból 

kapott osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt 
tizedre végzõdik, a végsõ eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból 

kapott osztályzat a döntõ) 
Amennyiben az intézmény elõrehozott mûvészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát 
szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a mûvészeti alapvizsgán és 

záróvizsgán figyelembe kell venni 
Eredményes mûvészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi elõírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 
Sikertelen a mûvészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely 

vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl, illetve vizsga 
tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 

teljesítette 
 

NÉPTÁNC TANSZAK 
 
NÉPI JÁTÉK 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs 
készségének, kezdeményezõ készségének, kulturális tudatosságának, általános 

mûveltségének fejlesztéséhez. Elsõdleges feladat az önfeledt játék 
megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm megélése 
Elõképzõ évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– Alapvetõ mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása 
– Az ugrás és forgás technikai elõkészítése 

– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, 
éneklési készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elõsegítése 
– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

Tananyag 
A játékmûveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák 
megismertetése 
Az alapvetõ mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdõ karakterû népi játékok, énekes–táncos 
gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 



Alapvetõ zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes 

és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, 
ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (elõre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az 
alakzatokban) 

Játékfûzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhetõ népi 
gyermekjátékokból) 

Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, 
játékfûzéseket 

A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas 

együttlétre, a társak elõtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, 
a játéktevékenységre 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A mozgáskészség, alapvetõ kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 
– A játékmûveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és 
kezdeményezõképesség fejlesztése 

– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális 
kommunikáció szinkronjának kialakítása 

– A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés 
ösztönzése, a közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok 
fejlesztése 

Tananyag 
Az alapvetõ mozdulattípusok variációs lehetõségeinek valamint az ugrás 

típusainak megismertetése 
Az improvizációs tevékenység elõkészítése, a játékismeret bõvítése 
Játéktípusok (sport–küzdõ karakterû népi játékok, énekes táncos 

gyermekjátékok) 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

Alapvetõ zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes 
és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, 
ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (elõre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az 

alakzatokban) 
Játékfûzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhetõ népi 
gyermekjátékokból) 

Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a 

játékfûzéseket 
A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas 

együttlétre, a társak elõtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra 
és a játéktevékenységre a variációk során is 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 



1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erõsítõ, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
A tanulólétszámnak megfelelõ, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelõ 

népviseletek, lábbelik 
 

NÉPTÁNC 
A néptáncoktatás tantervi programja lehetõvé teszi a tanulók kompetenciaalapú 
fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi 

alkotó tevékenységek és mûvészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az 
emberekkel, az idõgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérzõ képességét, 

intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a 
tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményezõ készségét, 
kulturális tudatosságát, általános mûveltségét. Lehetõséget nyújt a tanulók 

mozgásmûveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai 
állóképességük, ügyességük, cselekvõ biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– 

és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni 
adottságokat, az életkorra jellemzõ fizikai és szellemi sajátosságokat. 

Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén 
hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történõ 
oktatás megvalósításához, lehetõséget teremt a különbözõ életkorban a 

képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelõ szintû képzés 
megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncmûvészeti pályára illetve az amatõr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt 
és a jelen hagyományainak és táncmûvészeti értékeinek megismertetésével, 
megszerettetésével lehetõséget teremt a tanulók számára az életkoruknak 

megfelelõ táncmûvészeti kultúra, mûveltség megszerzésére 
Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bõvítése, az alapvetõ 
táncos alakzatok fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– A játék központi szerepének megtartása 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A játékbátorság, a kezdeményezõkészség, az improvizációs készség, a 
ritmuskészség és a mozgáskoordináció fejlesztése 

– Az éneklési kedv, a társak elõtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, 
a helyi szokások és normák kialakítása 
Tananyag 

Táncelõkészítõ gimnasztika 
Tánctechnika: alapvetõ mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 

ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltõ játékok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a 
páros tánc elõkészítése 

Táncgyakorlat: 
– Az ugrós és a csárdás tanítását elõkészítõ táncos mozdulatok megismertetése 

– Ugrós táncok elõkészítése csoportos formában 
– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 



– Eszközhasználat elõkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg) 

– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–
es lüktetés 

Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 
dallamok 

Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései 
Hagyományõrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a 
játékfûzéseket és játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a 

tánc közbeni eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttmûködésre, feladatvállalásra, 
a tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetûd 

folyamatainak felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 
megvalósítására 

2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ugrások különbözõségeinek, hasonlóságainak összevetése 
– A fizikai kontaktus megteremtésének elõsegítése 

– A csárdás mozgáselemeinek elõkészítése 
– A zenei lüktetésrendhez történõ igazodás hangsúlyainak felfedezése, 

alkalmazása 
– Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– A játékbátorság, a kezdeményezõkészség, az improvizációs készség, a 

ritmusérzék, a hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtõ 
képesség és az eszközhasználat fejlesztése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– Az éneklési kedv, a társak elõtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, 
a helyi szokások és normák kialakítása 

Tananyag 
Táncelõkészítõ gimnasztika 

Tánctechnika: alapvetõ mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 
ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, 
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) 

lenthangsúly– 
fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, 

gesztusok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bõvítése, a játék központi 
szerepének megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc 

elõkészítése 
Táncgyakorlat: 

– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetõségeinek, az ugrós táncelemeknek és 
az összekapaszkodási módoknak a megismertetése 
– A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros) 
– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag bevezetése (szóló) 
– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 



– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 

jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 
Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a 
duda, a hosszúfurulya 
Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, 

gyermekjáték dallamok 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetõségei, 

összekapaszkodási módok, a tánctípus fõbb 
jellemzõi 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

Hagyományõrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok 
cselekményét, szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult 

táncanyag újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a 
ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a tanórákon megfelelõ fizikai és szellemi 

erõnléttel való részvételre 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori 
sajátosságoknak megfelelõen 

– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetõségeinek, a táncszerkesztés 
elveinek és a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve 
funkció szerint 

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 
– Az eszközhasználat lehetõségeinek bõvítése 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelõ 
táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történõ igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az elõadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötõdés erõsítése, a másságot elfogadó attitûd 
valamint a nemi identitás erõsítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 
Táncelõkészítõ gimnasztika 

Tánctechnika: alapvetõ mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 
ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, 
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) 

lenthangsúly– 
fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás 

gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok gyakorlatai, 
csapások, gesztusok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bõvítése, a játék központi 

szerepének megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros 
táncok elõkészítése 

Táncgyakorlat: 



– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, 

a tananyag bõvítése 
– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

– A verbunk elõkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a 
jellegzetes összekapaszkodási módoknak a megismerése 
– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 

jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a 
hangszerek funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 
Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlõdése, formái, a csárdás jellemzõ vonásai, a 
tánctípus meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzõi, 

tánckezdõ szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 
táncos mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományõrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult 
népdalok szövegét, dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezkedését 
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekbõl 
csoportosan és párban történõ improvizációra, a tánctípus fogalmának 

meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi meghatározására 
4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A körtáncok technikai elõkészítése 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs 
lehetõségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelõ 
táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történõ igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az elõadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötõdés erõsítése, a másságot elfogadó attitûd 
valamint a férfi és nõi szerepbõl adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás 
erõsítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
Tananyag 

Táncelõkészítõ gimnasztika 
Tánctechnika: alapvetõ mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 
ugrástípusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltõ játékok, 

dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, 
lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–

ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, 
csapások, gesztusok (kar, láb) 
Táncgyakorlat: 

– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 
– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bõvítése, 

ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetõségeinek megismertetése 
– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 



– Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 

– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, 
tekerõ) parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es 

lüktetés, nyújtott ritmus, éles ritmus 
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, 

gyermekjáték dallamok 
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlõdése, formái, jellemzõ vonásai, a tánctípus 
meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzõi, tánckezdõ 

szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 

táncos mozgás és a viselet összefüggései 
Hagyományõrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élõ nemzetiségek 
tánchagyományát is 

Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok 

szövegét, dallamát, a tanult hangszerek 
jellemzõit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok 
földrajzi elhelyezésére, az elsajátított táncokból történõ improvizálásra 
5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– Összefoglaló és rendszerezõ gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása 
a tanult táncdialektus ismeretanyagán keresztül 
– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok elõkészítése 
– A táncrend fogalmának kialakítása 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs 
lehetõségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelõ 

táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történõ igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 
– Az improvizációs készség, az elõadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és 

stílusérzék fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötõdés erõsítése, a másságot elfogadó attitûd 

valamint a férfi és nõi szerepbõl adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a 
nemi identitás erõsítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 
Táncelõkészítõ gimnasztika 

Tánctechnika: alapvetõ mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 
ugrástípusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltõ játékok, 
dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, 

lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–
ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, csapások 

gesztusok (kar, láb) 
Táncgyakorlat: 



– A legényes és a forgós–forgatós táncok elõkészítése 

– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc 
bevezetése 

– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bõvítése 
– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc 
bevezetése 

– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bõvítése és az Északi körtánc dialektus 
bevezetése 

– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzõi, 
sajátosságai, a periódus fogalma, a szinkópa ritmus 

Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötõdõ dalok 
Táncfolklorisztika: a verbunk fejlõdése, formái, jellemzõ vonásai, a tánctípus 
meghatározása, táncalkalmak, táncos magatartás 

Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 
táncos mozgás és a viselet összefüggései 

Hagyományõrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élõ nemzetiségek 
tánchagyományát is 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott 
táncait, a tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, 

a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat 
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok 

földrajzi elhelyezésére, az elsajátított táncokból történõ improvizálásra 
6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az összefoglaló és rendszerezõ gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok 
ismeretanyagán keresztül 
– Az improvizációs készség, az elõadói készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a 
dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
Tananyag 
Táncelõkészítõ gimnasztika 

Tánctechnika: alapvetõ mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 
ugrás típusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltõ játékok, 

dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, 
lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–
ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, 

csapások gesztusok (kar, láb) 
Táncgyakorlat: 

– A legényes és a forgós–forgatós táncok elõkészítése 
– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bõvítése 
– A csárdások ismétlése, táncismeret bõvítése 

– A verbunkok ismétlése, táncismeret bõvítése 
– A körtáncok ismétlése, táncismeret bõvítése 

– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 



Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei 
együttesei, a dûvõ és az esztam kíséret 

jellemzõi, tánctípusok és kíséretmódok 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötõdõ dalok ismétlése, bõvítése 
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemzõ vonásai, a tánctípusok, 

táncalkalmak, táncos magatartás 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 

táncos mozgás és a viselet összefüggései 
Hagyományõrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élõ nemzetiségek 
tánchagyományát is 

Követelmények 
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult 

koreográfiákat, a tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzõket 
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos 
megjelenítésre, improvizációra, a megfelelõ táncos magatartás színpadi 

megjelenítésére, az alapfokú mûvészeti vizsga követelményeinek teljesítésére 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát 

a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 
A tájegységek táncaihoz kötõdõ alapvetõ földrajzi, történelmi, zenei, 
táncfolklorisztikai ismeretek összefüggéseit 

A táncszerkesztés elveit, a jellemzõ összekapaszkodási módokat 
A tájegységre jellemzõ öltözködési, viselethordási szabályokat 

A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerûségeket és azok alkalmazását a 
gyakorlat során 
A színpadi törvényszerûségeket. 

A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 
A táncalkalmaknak megfelelõ magatartás– és viselkedésmódokat 

A tanuló legyen képes 
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az 
eszközhasználatra, a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok 

mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni használatára, viselésére, a táncos 
magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

A megszerzett ismeretekrõl beszélni 
A térben történõ eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való 
igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, 

térformákat 
A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

A környezet értékeinek megõrzésére, gyarapítására, a környezettudatos 
magatartásra 
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 
Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt 

segítik elõ 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és idõtartama 

Néptánc 
Csoportban 5–10 perc 



Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

A vizsga tartalma 
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia 

(koreográfia részlet, folyamat) csoportos bemutatása 
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplõ 
tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelõ szerepben kettõ elõadása kis 

csoportban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a 
vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból 

a dialektusból 
A vizsga értékelése 
– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttmûködés a partnerekkel, színpadi 

jelenlét 
– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a 

táncos mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony 
kialakítása 
Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás 

jelentõségének tudatosítása 
– A forgás technikai megvalósítása a különbözõ lábfõrészeken 
– Az erdélyi táncokra jellemzõ partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelõ táncos magatartás 
kialakítása 

– A táncstílusok jellemzõ vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni 
alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elõsegítése 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az elõadói 

készség, a ritmusérzék, a fizikai erõnlét fejlesztése 
– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, 

plasztikai, dinamikai különbségeinek megvalósítása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, 
tánchoz való viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 
megfogalmazása, rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminõség javítása 
Tananyag 

Táncelõkészítõ gimnasztika 
Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása 

és fejlesztése, térben való használata 
Táncgyakorlat: 
– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bõvítése a helyi tanterv 

alapján 
– Az Erdélyi dialektus területérõl kiválasztott táncrend, az alapfokon elõkészített 

legényesre és forgós–forgatós párosra építve 
– A pontszerkezet, a táncot kísérõ kargesztusok és azok funkcióinak 
megismertetése 

– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 
– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 

jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 



Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, 

zárlatok, félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és 
jellemzõi, aszimmetrikus lüktetés 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötõdõ dalok ismétlése, bõvítése, táncbéli 
kiáltások, táncszók 
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a 

táncrend, a táncház szerepe, az adatközlõk megismerése 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 

táncos mozgás és a viselet összefüggései 
Hagyományõrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élõ nemzetiségek 
tánchagyományát is 

Követelmények 
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, 
újraalkotására, a tanult koreográfiák bemutatására, a zene és tánc 
összhangjának gyakorlati megvalósítására 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyítése, bõvítése 

– A forgástechnika fejlesztése különbözõ lábfõrészeken 
– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 
– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, elõadói készség, 
ritmusérzék, fizikai erõnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 

– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és 
ugrókészség fejlesztése 
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelõ táncos magatartás 

kialakítása 
– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különbözõ területein 

– A táncszók ismerete és alkalmazása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, 
tánchoz való viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 
megfogalmazása, rendszerezése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminõség javítása 
Tananyag 

Táncelõkészítõ gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelõen 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok 

elõadásmódjának fejlesztése, térben való használata 
Táncgyakorlat: 
Az Erdélyi dialektus területérõl kiválasztott táncrend tananyagának bõvítése 

A Dunai dialektus területérõl kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett 
ismeretek felhasználásával, rendszerezésével 

Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérõ hangszerei, zenekari felállások, 
jellegzetes éneklési stílusok, hajnalozó dallamok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötõdõ dalok ismétlése, bõvítése 



Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 
Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 

táncos mozgás és a viselet összefüggései 
Hagyományõrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élõ nemzetiségek 
tánchagyományát is 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok 

elsajátításához szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati 
megvalósítását 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a stílusos elõadásmód megvalósítására 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyítése, bõvítése 

– A forgástechnika fejlesztése különbözõ lábfõrészeken 
– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 

– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, elõadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erõnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és 
ugrókészség fejlesztése 

– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelõ táncos magatartás 
kialakítása 

– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különbözõ területein 
– A táncok, stílusok jellemzõ vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és 
alkalmazása 

– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, 
tánchoz való viszonyulása szerint 

– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 
megfogalmazása, rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminõség javítása 
Tananyag 

Táncelõkészítõ gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelõen 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok 
elõadásmódjának fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 
– Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bõvítése 

– A Tiszai táncdialektus területérõl kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett 
ismeretek felhasználásával, rendszerezésével 
– Az évfolyam célkitûzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 

jellemzõknek megfelelõ tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedû, 
ütõgardon, koboz), az aszimmetrikus lüktetésû táncok kíséretmódja 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötõdõ dalok ismétlése, bõvítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 
tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 
táncos mozgás és a viselet összefüggései 



Hagyományõrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élõ nemzetiségek 

tánchagyományát is 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok 
elsajátításához szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati 
megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult 
koreográfiák bemutatására, a stílusos elõadásmód megvalósítására 

10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

– A tanult táncanyag elmélyítése, bõvítése, az egyes tánctételek funkciójának 
megismertetése 

– Az összefoglaló és rendszerezõ, elemzõ gondolkodás valamint a fogalmi 
gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és 
a továbbképzõ évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

– Az improvizációs készség, az elõadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a 

dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 
– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 

– Az eredeti filmekrõl történõ tánctanulás szabályainak megismertetése, 
gyakorlati alkalmazása 
– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminõség javítása 

Tananyag 
Táncelõkészítõ gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelõen 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok 

elõadásmódjának fejlesztése, térben való használata 
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bõvítése, összegzése, 

rendszerezése 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötõdõ dalok ismétlése, bõvítése 
Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 

Viseletek: jellemzõ viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a 
táncos mozgás és a viselet összefüggései 
Hagyományõrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élõ nemzetiségek 

tánchagyományát is 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok 
táncanyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és 
összefüggéseit 

A stílusjegyek, a színpadi törvényszerûségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai 
szabályszerûségek alkalmazását a gyakorlatban 
A tanult koreográfiákat 

A tanuló legyen képes 
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az 

individuális táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi 
identitásnak megfelelõ magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, 



stílusos megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a 

tájegységnek, tánctípusnak megfelelõen 
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos 

alkalmazására a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, 
az érdeklõdés, a szakmai ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás 
megszerzésére 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 
A vizsga tantárgya és idõtartama 
Néptánc, 8–10 perc 

A vizsga tartalma 
– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeibõl a szaktanár állít 

össze tételsort 
– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melybõl a vizsgázó a nemének 
megfelelõ szerepben improvizál 

– Elõször a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott 
táncrend szerint kell a táncokat bemutatni 

– A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérõ 
zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket 

A vizsga értékelése 
– a táncrend ismerete, stílusos elõadása, 
– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erõsítõ, hangfal 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelõ, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró 
bemutatókhoz szükséges megfelelõ népviseletek, lábbelik 

 
FOLKLÓRISMERET 
A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók elõtt fel kell tárni a 

néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevõit, megjelenését. 
Világítson rá a hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti 

rétegeire, eredetére. Tegye élményszerûvé a jeles napok és ünnepi szokások 
megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fûzõdõ hagyományokat, 
szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 

gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson 
segítséget. 

Alapfokú évfolyamok 
3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az 
egyén életén keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, 

szocializációs készség, közösségérzet, a tér– és idõbeli tájékozódás fejlesztése 



– A tananyaghoz kapcsolódóan más mûvészeti ágak alkotásaira való 

figyelemfelkeltés 
Tananyag 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi 
szokások megismertetése 
Gyerekszületés, gyermekkor 

– Jósló praktikák a gyermek születése elõtt 
– Komatál hagyománya 

– Keresztelõ 
– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 
– Az anya avatása 

– Munkára nevelés, gyermekmunka 
A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 

– A munkavégzéshez kötõdõ játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 
– A játszó helyszíne, idõpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 
– A tánc tanulása 

– Gyermeklakodalmas (a felnõttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – 
tanulása) 

– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 
Az évkör ünnepei gyermekszemmel 

– Szent Miklós napja 
– Jézus születésének története 
– Óévbúcsúztató és évkezdõ szokások 

– Szent Balázs napja, Balázsjárás 
– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

– Húsvét vasárnapjának és hétfõjének szokásai 
– Pünkösdi királynéjárás 
Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 
gyermekkor jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait 

A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, a szabályok betartására, a társak elõtti kommunikációra, a tanult 
ismeretek megfogalmazására 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, 
a közösségérzet és a tér– és idõbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más mûvészeti ágak alkotásaira való 

figyelemfelkeltés 
Tananyag 

A tanuló elõzõ évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bõvítése 
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó 
szokások, hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése 
A táncalkalmak jelentõségének megismertetése a párválasztás során 

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 
– Munkavégzés a serdülõ korban 
– Legényavatás, leányavatás 

– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 
– Szokásjogok a paraszti társadalomban 

– Leánynézõ, háztûznézõ, hozomány 
– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 



– Lakodalmi elõkészületek 

– Lakodalmi tisztségviselõk, feladatok 
– Lakodalmi szokások, rítusok 

Legények és lányok játék– és táncalkalmai 
– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 
– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

– Böjti idõszak (tavaszköszöntõ játékok és a böjti karikázó) 
– Bálok idõpontja, helyszíne, bálrendezés 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 
– Luca kettõs alakja 
– Betlehemezés 

– Farsangi szokások 
– A nagyhét eseményei 

– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különbözõ technikái 
– Pünkösdi királyválasztás 
– Májusfaállítás 

– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 
Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 
leányélet, legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a 

lakodalom menetének, szereplõit 
A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, szabályok betartására, a társak 

elõtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, 

a közösségérzet valamint a tér– és 
idõbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más mûvészeti ágak alkotásaira való 
figyelemfelkeltés 
Tananyag 

A tanuló elõzõ évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bõvítése 
A rituális cselekmények szerepe, a felnõtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, a jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 
Felnõttek, idõsek és az elbúcsúztatás szokásai 
– Paraszti munka, munkaszervezés 

– Az idõsek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 
– Elõjelek, jóslások, hiedelmek 

– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 
– Virrasztás, temetés, siratás 
– A halotti tor 

– Fejfák, keresztek 
– Mindenszentek napja 

– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 
A házasok táncalkalmai 
– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelõ, lakodalom) 

– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 
– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 
Felnõttek az évkör ünnepein 



– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

– A regölés (idõpontja, jelmezek, hangszerek, szereplõk) 
– Szent György napja 

– Virágvasárnap 
– A húsvéti ételek jelképrendszere 
– Fehérvasárnap 

– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 
– Szent István napja, új kenyér ünnepe 

– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 
– Szent Mihály napja 
– Dömötör napja, Vendel napja 

Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 

felnõtt– és idõskor jeles eseményeit, szokásait, a különbözõ életkorokhoz 
kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét 
A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 

elfogadására, a szabályok betartására, a társak elõtti kommunikációra, a tanult 
ismeretek megfogalmazására 

6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 
megfogalmazása 
– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzõinek, a 

táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, 

a közösségérzet valamint a tér– és 
idõbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más mûvészeti ágak alkotásaira való 

figyelemfelkeltés 
Tananyag 

Táncfolklorisztika 
A régi táncréteg jellemzõi 
Körtáncok 

– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 
– Énekes nõi körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

Eszközös pásztortáncok 
– Kanásztánc, pásztortánc 
– Pásztorbotoló, cigánybotoló 

Ugrós–legényes tánctípus 
– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 

– Erdélyi legényes táncok 
Küzdõ karakterû páros táncok 
Forgós–forgatós páros táncok 

– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 
– Lassú tempójú páros táncok 

– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 
– Az új táncréteg jellemzõi 
– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

Verbunk 
– A szóló verbunk 

– Szabályozott szerkezetû verbunkok 
Csárdás 



– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

– Körcsárdás, hármas csárdás 
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzõi 

– Dunai dialektus 
– Tiszai dialektus 
– Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 
Követelmények 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a fõbb 
jellemzõiket, a tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, 
dialektusait 

A tanuló legyen képes az együttmûködésre, alkalmazkodásra, mások 
elfogadására, a szabályok betartására, a társak elõtti kommunikációra, a tanult 

ismeretek megfogalmazására 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 

A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok 
idõpontját, a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti 
világkép legfõbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fûzõdõ mondákat, a 

parasztság hiedelemvilága fõbb szereplõit, funkcióit 
A tanuló legyen képes 
A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, 

a szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idõ 
összefüggéseinek felismerésére 

A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek 
elfogadására 
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi 

életben 
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

Az azonosságok és különbözõségek felismerésére a hazai és egyetemes 
folklórban 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészbõl áll 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Folklórismeret 
Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5 perc 
A vizsga tartalma 

– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított 
folklórismereti témakörökbõl áll 
– Az írásbeli vizsga feladatlapja különbözõ típusú, a tanultak felidézését, 

alkalmazását, értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos 
értelmezõ választ igénylõ feladatokat tartalmaz 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be 
tudásukról 
Témakörök 

Jeles napok 
Munkavégzõ ünnepek 

Az emberélet fordulói 
Táncdialektusok 



A régi és új táncréteg tánctípusai 

A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint 
javítják és pontozzák 
– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga 

elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 

– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történõ értékelése 
– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 

TÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a 
magyarságtudat erõsítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek 

fejlõdéséhez, a más népek kultúrája iránti érdeklõdés felkeltéséhez, a 
tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag 
megismeréséhez, a táncmûvészet iránti érdeklõdéshez, az arra fogékony közízlés 

fejlesztéséhez 
Továbbképzõ évfolyamok 

9. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi 

összefüggések felismertetése 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedõ események, alkotók megismertetése 

és meghatározó mûveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és 
fejlesztése 
– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncmûfajok iránti érzékenység 

fejlesztése 
– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncmûfaj 

befogadására, a kulturált szórakozás elsajátítására valamint a saját 
tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 
Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és mûvészi mozgás, közhasznú és mûvészi 
tánc 

Az õskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 
Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 
A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, 

jokulátorok 
A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király 

udvartartásának tánckultúrája 
A barokk kialakulás és hatása Európa mûvészetére, XIV. Lajos, a barokk 

mesterei 
A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 
A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 



A romantika hatása Európa táncéletére 

A reformkori magyar „színpadi” táncmûvészet, paraszti táncok – Körmagyar 
A legjelentõsebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és 

események megismertetése a tanulókkal 
Követelmények 
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a mûvészeti ág fejlõdésében 

jelentõs szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, mûveket 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott 

témakörben, illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia 
kapcsán 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A XX. századi táncmûvészet jelentõsebb állomásainak, a mûfajok közti 

átjárhatóság lehetõségeinek felismertetése 
– A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének 
felismertetése 

– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncmûfajok 
iránti érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés 
ösztönzése 

Tananyag 
Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a mûvészetben, a mûvészi 
mozgás fajtáinak esztétikája 

A XX. század elejének táncmûvészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), 
hatásuk Európa táncéletére 

A XX. századi magyar mozdulatmûvészet megújítói 
A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 
Mûvészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Mûvészegyüttese – 

Honvéd Táncszínház (Szabó Iván), 
Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest Táncegyüttes (Molnár 

István), BM Duna Mûvészegyüttes 
(Náfrádi László) 
A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncmûvészetre 

A koreográfusnemzedékek jelentõsebb alkotói és kiemelkedõ mûveik a színpadi 
táncmûvészetben 

A mûvész– és a jelentõsebb amatõr együttesek napjaink magyar 
táncmûvészetében 
A táncos szakma jelentõsebb szervezetei, oktatási intézményei, országos 

rendezvényei 
A legjelentõsebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a 

tanulókkal, melyek nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 
Követelmények 
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncmûvészet jeles képviselõit, 

meghatározó mûveiket, a színpadi 
néptáncmûvészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 
oktatási intézményeket 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott 

témakörben, gondolatainak megfogalmazására egy táncmû, koreográfia kapcsán, 
a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc 

mûfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 



A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a mûvészeti ág fejlõdésében jelentõs szerepet 
betöltött eseményeket, helyszíneket, mûveket, a magyar táncmûvészet jeles 

képviselõit, meghatározó mûveiket, a színpadi néptáncmûvészet fontos 
fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos 
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes: 
Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmû, koreográfia kapcsán, a 
tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc mûfajainak elkülönítésére, 
a terminológia helyes használatára 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészbõl áll 
A vizsga tantárgya és idõtartama 
Tánctörténet 

Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5–10 perc 

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

tánctörténet témakörökbõl áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különbözõ tartalmú, a tanultak felidézését, 
alkalmazását, értelmezését valamint 

a probléma megoldást ill. értelmezõ választ igénylõ feladatokat tartalmazza 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be 

tudásukról 
Választható témakörök: 
Az õskor táncmûvészete 

A középkor jellemzõ táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 

Gyöngyösbokréta mozgalom 
Amatõr és hivatásos együttesek Magyarországon 

Hazánk jeles alkotói és mûveik 
A táncos szakma jelentõsebb szervezetei, oktatási intézményei, országos 
rendezvényei 

A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint 
javítják és pontozzák 
– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár 

tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 

– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
– Az összefüggések ismerete 
– A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz 
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 



Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 

Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 

NÉPZENEI ALAPISMERETEK 
A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképzõ évfolyamokon választható 

tantárgy. Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei 
ismeretek kibõvítésével járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. 

Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a 
hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson élményszerû 

ismereteket a jellegzetes népi hangszerekrõl, hangszer–együttesekrõl, 
zenekarokról. Segítse elõ a komplex látásmód kialakulását, az elemzõ 
gondolkodást, az összefüggések felismerését. 

Nyújtson bõvebb ismereteket a vokális népzene jellemzõirõl, segítse elõ a népi 
éneklési technika elsajátítását. 

A közösségi éneklés élménye és hangulata erõsítse az összetartozás érzését. A 
tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés dominál, 
amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, 

bemutatás. 
Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, 

hangterjedelem fejlesztése 
– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerû, érthetõ és 

kifejezõ szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének 
fejlesztése. 
– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés 

követelményeinek megismertetése 
– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ népdalokon keresztül a 2/4–

es lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 
– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 
Tananyag 

Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A 2/4–es zenei lüktetés 

D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 
meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos megszólaltatása 
Népi hangszerek: idiofon hangszerek 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvetõ 
ritmusértékeket, ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzõit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdõhanghoz 
történõ igazodásra, a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 

2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, 
hangterjedelem fejlesztése 
– A népi éneklési technika kialakítása 



– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerû, érthetõ és 

kifejezõ szövegmondás képességének, 
a népdalok memorizálási képességének fejlesztése 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ népdalokon keresztül a 2/4–
es lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 
– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének 
fejlesztése, bõvítése 

– Az elõéneklés szabályainak, az elõénekeshez történõ igazodás technikájának 
elsajátítása, fejlesztése 
– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb 

létszámú csoportokban egyaránt 
Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A 2/4–es zenei lüktetés 
A dudaritmus 

A kanásztánc ritmus 
5–6 hangterjedelmû dallamok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 
meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 
Az elõénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 
Népi hangszerek: duda 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvetõ 

ritmusértékeket, ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzõit 
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a 
kezdõhanghoz való igazodásra, a tanult dal 

elõéneklésére, az elõénekeshez történõ bekapcsolódásra 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Az elõadásmód jellemzõ vonásainak, megismertetése, a fokozatos 
tempónövelés, tempóváltás technikájának megvalósítása 

– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 
– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 

– A hangképzési technika és a megfelelõ légzéstechnika elsajátítása 
– A népi éneklési technika fejlesztése 
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es zenei lüktetés 
A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 
meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

Népi hangszerek: tekerõ, klarinét 
Követelmények 



A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvetõ 

ritmusértékeket, ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzõit 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok 

csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdõhanghoz történõ 
igazodásra, az elõénekeshez történõ bekapcsolódásra 
4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Az elõadásmód jellemzõ vonásainak megismertetése, a fokozatos 

tempónövelés, tempóváltás szabályainak tudatosítása 
– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 

tempóérzék fejlesztése 
– A népi éneklési technika fejlesztése. 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelõ 
hangszín kialakítása, a hangterjedelem növelése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 
A 4/4–es lüktetés 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 
A giusto elõadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 
meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
Népi hangszerek: hegedû, brácsa, bõgõ 
A dallamhangszerek, kísérõ hangszerek, játékmód 

Az esztam és dûvõ kíséret 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvetõ 
ritmusértékeket, a giusto elõadásmód jellemzõit, a hangszereket, kíséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok 

csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdõhanghoz való igazodásra, 
az elõénekeshez történõ bekapcsolódásra 

5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A zenei egységek érzékelésének elõsegítése, zenei zárlatok és félzárlatok 

felismertetése 
– A giusto és a parlando, rubato elõadásmód jellegzetes vonásainak 

megismerése és alkalmazása 
– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 
– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 

– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 
– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelõ 
légzéstechnika kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 

Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A periódus, zárlat, félzárlat 
A hangterjedelem növelése oktávon túlra 



Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 

meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura 
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvetõ 
ritmusértékeket, képleteket, a periódus fogalmát, a giusto elõadásmódot, a 

hangszereket, kíséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok 
csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdõhanghoz való igazodásra, 

az elõénekeshez történõ bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a 
hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére 

és azonosítására 
6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 
megismertetése 

– A dallam díszítéstechnika fejlesztése 
– Az ismeretek szintetizálásának elõsegítése 

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 
légzéstechnika, az elõadásmód fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A szinkópa 
Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

Az 5/8–os lüktetésrend 
A periódus, a pontszerkezet 

A parlando, rubato és a giusto elõadásmód 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 
meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 
Zenefelismerés 
Követelmények 

A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, 
dallamát, az alapvetõ ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különbözõ 

elõadásmódokat, a hangszereket, a kíséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok 
csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdõhanghoz való igazodásra, 

az elõénekeshez történõ bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a 
hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére, 

azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a tananyag 
összefüggéseinek felismerésére. 
Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok elõadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 



– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzõinek azonosítása 
– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység 

szerinti) megismertetése. A népzenei kiadványok népszerûsítése 
– A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az elõadásmód 
fejlesztése 

– A különbözõ népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 
A „jaj–nóták” jellemzõi 
Az aszimmetrikus lüktetés 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 
Táncszók, csujogatások 

Az periódus és a tánc összefüggései 
A sánta dûvõ kíséret 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 

meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlõk 

Követelmények 
A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni 

bemutatása, díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 
A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes 
erdélyi hangszerek, a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok elõadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 
– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintû ismeretének kialakítása 
– A szólóéneklés közönség elõtti megvalósítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység 
szerinti) megismertetése 
– A táji dialektusokra jellemzõ hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az 
elõadásmód fejlesztése 

– A különbözõ népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 
Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelõen 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 
meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlõk (tájegységnek megfelelõen) 
A siratók és keservesek jellemzõi 

Táji dialektusokra jellemzõ hangszertársulások 
Alapvetõ népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a 
táncszókat, azok gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség elõtti éneklésre, a hangszerek 
felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére 



9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése 

– Egyéni elõadói képességek fejlesztése 
– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok elõadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 
– A táji dialektusokra jellemzõ hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 
légzéstechnika, az elõadásmód fejlesztése 
– A különbözõ népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 

díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelõen 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötõdõ, a helyi tantervben 

meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlõk (tájegységnek megfelelõen) 

Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–
együttesek: hegedû, koboz, dob 

Alapvetõ népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, 

azok gyakorlati alkalmazását 
A tanuló legyen képes az önálló, közönség elõtti éneklésre, a zenekísérettel 

együtt énekelni, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus 
felismerésére és azonosítására, a csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési 

technikák stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene 
jellemzõinek képességfejlesztése 
– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az 
elõadásmód fejlesztése 

Tananyag 
A vokális és instrumentális népzene jellemzõinek összefoglalása, rendszerezése 
A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

A tanult éneklési technikák gyakorlása 
Hangszerfelismerés 

Tánczene felismerés (tájegység, típus) 
Az adatközlõk életútja 
Neves gyûjtõk: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

Követelmények 
A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben 

meghatározott táncokhoz kötõdõ népdalokat, az alapvetõ ritmusértékeket, 
ritmusképleteket, az adott tájegység jellemzõ hangszereit, hangszer–együtteseit, 
zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzõit és összefüggéseit a 

táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlõk, gyûjtõk 
életútját 



A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult 

díszítési technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, 
hangmagasságához, a tanult hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
1 db tábla, vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 
Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 

TÁNCJELÍRÁS–OLVASÁS 
A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos idõbeli, (ritmikai) térbeli, 
(plasztikai) erõfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a 

mozgáskoordináció kialakításához, a magyar néptánc táncjelírással közölt 
folyamatainak megismeréséhez, egyszerû motívumok, motívumsorok 

lejegyzéséhez. 
Továbbképzõ évfolyamok 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A mozdulatelemzés három alaptényezõje (plasztika, ritmika, dinamika), 

összefüggéseinek feltárása 
– A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) 
valamint a helyzettípusok fogalmának értelmezése 

– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak 
(vonalrendszer, irányok) rögzítése, a tanult 

mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének megismertetése 
– A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és 
dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése 

Tananyag 
A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfûzés 

A mozdulatelemezés három alaptényezõje (plasztika, ritmika, dinamika) és azok 
összefüggései 
A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 

A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 
A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet 

a testben, térben, helyen) és jelölésük 
A táncjelírásban használt kiegészítõ jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz 
közeli lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, 

pozíciójelek, forgatás jele) és alkalmazásuk 
Követelmények 

A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezõit, a tanult mozdulat és 
helyzettípusokat, a táncjelírás vonalrendszerét és jeleit 
A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a 

gesztusirányok egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának 
pontos eltapsolására, a motívumokban szereplõ mozdulattípusok felismerésére, 

az egyszerû motívumok, folyamatok pontos leolvasására és elõadására 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, 
jelrendszerének értelmezése 



– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítõ fogalmak: páros viszony, fogások, 

táncos–eszköz viszonyának rögzítése 
– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

– A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, 
ritmus és dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése 
Tananyag 

A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 
Kiegészítõ fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és 

olvasása 
Táncjelírásnál használt kiegészítõ jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 
Követelmények 

A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a 
vonalrendszerben 

A tanuló legyen képes a különbözõ tánctípusok motívumainak helyes 
leolvasására, stílusos elõadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos 
interpretálására, egy motívumsor leolvasására, folyamatos elõadására 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszköz 
1 db tábla, vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Kézikönyvek, lexikonok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 
AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 
Az alapfokú mûvészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág 
tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belsõ látás és a képzelet 

finomításához, tudatosításához. A tanulók belsõ világának 
gazdagítása teszi lehetõvé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani 

tudja az összegyûjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. 
Az élményszerû tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások 
és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú mûvészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetõséget 
nyújt az esztétikai érzékenység 

– nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás 
kimûvelésére és tudatosítására. 
A követelmény és tantervi program bõvíti a képi mûveltséget, a képi emlékezetet 

és képzeletet. A tervezõ, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítõ 
és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, 

technikai érzékenységet, valamint erõs érzelmi–motivációs bázist teremt, mely 
fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel 

való megjelenítésének képességét is. 
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képzõ– és 
iparmûvészeti tevékenységek iránt érdeklõdõ tanulók szellemi és gyakorlati 

képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különbözõ mûvészeti szakterületeken 
való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók 

személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe 
veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklõdésére, a kézmûves 
hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képzõ– és iparmûvészeti, 

médiamûvészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. 
Az alapfokú és továbbképzõ évfolyamokon fejleszthetik vizuális mûveltségüket, 

és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális mûvészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott mûvészeti ág 
mûfaji sajátosságait, a mûvészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés 

célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a 
hagyománytisztelet megteremtésében. 

A képzõ– és iparmûvészeti ág sajátosságai: 
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, 
feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, 

különbözõ tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, 
amelyben a cselekvésbõl származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejû elmélyült 
foglalkozás, mely elõsegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlõdését, 
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni 

látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás 
képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képzõ– és iparmûvészeti, a 
népmûvészeti és médiamûvészeti területek között, illetve az egyéb mûvészeti 
ágak között, 

– folyamatszerûség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen 
kapcsolódó, egymásra épülõ feladatsorokban, projektekben, 



– kreatív cselekvõképesség, melynek fontos részterülete a kísérletezõ kedv, 

bátorság, lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézõpontváltás, 
sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttmûködési készség, mely feltételezi a személyközi 
kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és  
innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott 
feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén, 

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és 
önállóság fejlesztése. 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
Tanszakok és tantárgyak 

Képzõmûvészeti tanszak (elõképzõ 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Fõtárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (elõképzõ 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
Kötelezõ tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (elõképzõ 1–2. évfolyama) 
Népmûvészet (1–10. évfolyam) 
Mûvészettörténet (3–10. évfolyam) 

Tanszakok és fõtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképzõ 10. 
évfolyamáig 

Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet mûhelygyakorlat 
Kötelezõ tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgyak: 
Népmûvészet (1–10. évfolyam) 

Mûvészettörténet (3–10 évfolyam) 
A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai, egyedi szakmai modul a mûhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az elõképzõ elsõ két évfolyamának komplex 

mûvészeti tantárgya. Sokszínû alkotó játékra ad lehetõséget. A legkülönfélébb 
anyagok, eszközök, technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának 
kibontakozását és a tradicionális kézmûvesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képzõ– és iparmûvészeti ág, az õsi és kézmûves 
tárgyformálás, a médiamûvészet sokféle tevékenységének megismertetésére 

szolgál. Feladata a vizuális eszköztár bõvítése, a mûvészi kifejezési formanyelv 
kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül. 
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak 

elsajátítását és alkalmazását teremti meg. Elõkészíti és megalapozza a mûvészi 
igényû szakmai munkát. 

A mûhelygyakorlat lehetõvé teszi az õsi, a hagyományos és a kortárs képzõ– és 
iparmûvészeti, valamint 
médiamûvészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi 

lehetõségektõl függõen a mûhelygyakorlatok közül érdeklõdésének és 
képességének megfelelõen választ. 

 
 



Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

  2 2 2        

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az elsõ számok az ajánlott heti minimális 
óraszámra, míg a második helyen 

szereplõ számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges idõre 
utalnak. Az elõképzõ évfolyamokat nem kötelezõ elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a mûhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 
arányban átcsoportosítható. 
A fõtárgyak képzési ideje: 

2 elõképzõ évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok 
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai 

3 alapfokú + 4 továbbképzõ évfolyam: Fém– és zománcmûves mûhelygyakorlat, 
Fotó és film mûhelygyakorlat, Grafika és festészet mûhelygyakorlat, Környezet– 
és kézmûves kultúra mûhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia mûhelygyakorlat, 

Textil– és bõrmûves mûhelygyakorlat 
A tanítási órák ideje: 45 perc 

 
A KÉPZÕ– ÉS IPARMÛVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 
KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a képzõ– és iparmûvészeti oktatás területén 
A kiemelt kompetencia területek a vizuális mûvészeti alkotótevékenység által a 

személyiség fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 
Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetõvé teszi a változó 

élethelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a 
probléma megoldást. 
Bemeneti kompetenciák: iskolai elõképzettség nem szükséges 

Szakmai kompetenciák 
A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

A környezet által közvetített üzenetek értelmezése 
Tervezési készség 
Alkotói magatartás 

Kreativitás 
Vizuális gondolkodás 

Vizuális kifejezõkészség 
Eszközhasználati készség 
Anyaghasználati készség 

Komplex szemlélet 
Tudatos környezetformálás igénye 

Biztonságos munkavégzés képessége 



Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

Problémaérzékenység 
Véleményformálási képesség 

Személyes kompetenciák: 
Nyitottság 
Fejlõdõképesség 

Önállóság 
Önkifejezés 

Rugalmasság 
Érzékenység 
Kísérletezõ kedv 

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 
Empatikus készség 
Együttmûködési készség 

Kezdeményezõkészség 
Segítõkészség 

Módszerkompetenciák: 
Figyelemösszpontosítás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Következtetési képesség 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Módszeres munkavégzés 

Nyitott hozzáállás 
Probléma felismerés, –megoldás 
Tervezési készség 

Új ötletek, megoldások kipróbálása 
A munkakörnyezet tisztántartása 

A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
A mûvészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Mûvészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. 

Mûvészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 
meghatározásának módja 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – 
valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás 
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a 
vizsgát szervezõ intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhetõ és 

elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és gyakorlati tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 
Amennyiben az nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 
– Mûhelygyakorlat 

– Vizuális alkotó gyakorlat 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy: 



– Mûvészettörténet 

– Népmûvészet 
A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a mûvészeti alapvizsga és 

záróvizsga írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekbõl áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak 
csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó 
évfolyamán az elõírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés Mentesülhet 
(részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a mûvészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos mûvészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzõként – helyezést ért el vagy a 
versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képzõ– és iparmûvészeti ág valamelyik tanszakán 
megszerzett alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés 
adható a vizuális alkotógyakorlat fõtárgyból. A mûhelygyakorlat vizsgarész alól 

felmentés nem adható. 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga 
tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minõsíteni. 

A mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból 
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt 
tizedre végzõdik, a vizsga tantárgy végsõ eredményének a meghatározásában a 

mûhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntõ. 
Eredményes mûvészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi elõírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely 
vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen 

vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból 
kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 
 
KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 

 
VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek 
fejlesztése. A mûvészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki 
tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A 

kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése. 
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlõdéséhez való 

hozzájárulás komplex, játékos, élményszerû mûvészeti tevékenységek által. 
Elõképzõ évfolyamok 
1–2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett 

élmények képi, plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése. 
– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése. 
– A hagyományok élményszerû megismertetése. 

– Egyszerû kézmûves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása: 
– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos 

tevékenységeken keresztül. 
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése. 



– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása. 

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó 
alkotótevékenység motiválása. Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 

Tananyag 
Feladatcsoportok 
Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 
– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 
– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 
Vonal, forma 

– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzõmûvészetben 
– A forma gazdasága 

– Pont–, vonal–, folt– és formaképzõ játékok 
Felületek 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerû tapasztalatok biztosításával 

– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 
Méretek és arányok 

A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, 
rövidebb, sovány, kövér) 

– Játékos arányváltó feladatok 
A színek világa 
– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

– Színkeverési játékok 
Téri élmények 

– A sík és a tér megtapasztalása 
– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 
– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

Idõ élmények 
– Az idõ múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejezõ képsorozat, leporelló készítése 
– Egyszerû animációs játékok 
Mese és valóság 

– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 
– Környezetünk formái, szereplõi sík és plasztikus formában 

Tárgykészítés 
– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 
papírhajtogatások, papírdombormû, 

agyag– vagy gipszfigurák) 
– Hagyománytárgyak készítése 

 
VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 
A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek 

elõhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki 
tulajdonságok megerõsítése a képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a 

vizuális gondolkodás és kifejezõkészség fejlesztésével, valamint az esztétikai 
érzékenység és befogadó készség kialakításával. 
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ, erõs belsõ 

motivációra épülõ, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetõvé 
teszik a csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják 

az értékmegõrzés, értékteremtés lehetõségeit, kialakítják a formák, színek 
használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos 



feldolgozása, a különféle képzõmûvészeti technikák gyakorlásához szükséges 

eszközök és anyagok használatának megismertetése, a népmûvészeti és 
mûvészettörténeti ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–

, munka– környezet és tûzvédelmi szabályok betartatása. 
Alapfokú évfolyamok 
1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Az alapvetõ képzõmûvészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek 

befogadására, értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi 
vagy plasztikai megoldásán keresztül. 
– A mûvészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás 

megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével. 
– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 
Kézmûves és népmûvészeti technikák 

Mesék jellegzetes történetvezetése 
Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Mesék, kalandos történetek 

– Egyéni fantáziára épülõ illusztratív mesefeldolgozások 
– Elbeszélés vonalakkal, különbözõ vonalminõségek keresése 

– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok 
alkalmazásával (ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 
Színes világok megelevenítése 

– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 
– A színek hatása, érzelmi ereje 

– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 
technikák) 
Plasztikus figurák 

– A szereplõk megjelenítése – mesehõsök, állatfigurák (mintázás agyagból, 
gipszfaragás, papírmasé) 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 
Megszemélyesítés 
– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
Mesék birodalma 

– A kiválasztott mesehõsök környezetének feldolgozása különféle technikákkal 
(ceruzák, tollak, tusrajz) 
– A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a 

fénymásolt elemek, motívumok segítségével 
– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 

Varázslatos tárgyak, különös eszközök 
– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 
– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetõségei 
– Különféle hagyományos kézmûves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más 
anyagokkal együtt 



Figura és mozgás 

– A történet szereplõinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, 
guggoló, több–kevesebb figura, árnyképek) 

– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerû animációs eszközökkel 
– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 
Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
– Megõrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különbözõ 

eszközökkel) 
– A törzsi mûvészet mintakincse, motívumgyûjtés (sgrafitto jellegû viaszos 
technika, festés, karcolás agyagba) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 
– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 
– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, 
gyûjtött tárgyak) 

Idõkerék – évszakváltások 
– Az évszakokhoz fûzõdõ népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézmûvesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvetõ ábrázolási technikákat, 

– az egyszerû kézmûves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
Legyen képes: 
– motívumgyûjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és sokszínû alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A vizuális mûvészetek mûfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek 
megismertetése a kézmûves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak 

kipróbálásán keresztül. 
– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet 
élményanyagának mozgósítása, az önkifejezés lehetõségeinek felfedeztetése. 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése. 
– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek elõhívása, az ismeretek, 

élmények feldolgozásának segítése. 
– A tanuló érdeklõdésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés 
képességének fejlesztése. 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelõ, változatos 
alkotó folyamatokba illesztve 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és 

egyéni kreatív használata 
Az értékmegõrzés, értékteremtés lehetõségei 

A formák, színek használatában való jártasság 
Kézmûves és képzõmûvészeti technikák 



Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

A különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 
Népmûvészeti hagyományok, mûvészettörténeti érdekességek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
– Elbeszélés vonalakkal 

– Hétköznapi történetek fõ motívumainak megjelenítése 
– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
A színek érzelmi ereje 

– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 
– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, 

kevert technikák) 
Plasztikus figurák – formai felfedezések 
– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormû mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 
– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

Szabadon formálható anyag 
– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 
– Az ünnep díszletei 
Tér és idõ feldolgozása 

– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerû 
fázisrajzokkal (tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 
– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 
– A mi városunk – nagyméretû, színes kompozíciók, csoportmunkában 

(plasztikus megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal) 
Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
– A magyar népmûvészet mintakincse – motívumgyûjtés 
– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegû viaszos technika, festés, 
karcolás agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, 
csillag, egymásba kapcsolódó körök) 
– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 

A tárgykészítés folyamata 
– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási 

lehetõségeivel 
– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedõlap) 
– Különféle hagyományos kézmûves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más 
anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 
– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 
Évszakváltás 

– Az ünnepekhez fûzõdõ népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézmûvesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 



Megszemélyesítés 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 
– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévõ portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlõdések, átírások, 
fénymásolatok segítségével) 
– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson 

keresztül 
– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvetõ ábrázolási technikákat, 

– az egyszerû kézmûves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
Legyen képes: 
– motívumgyûjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és sokszínû alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók 
életkori sajátosságainak megfelelõ, változatos alkotó folyamatokba való 

bevonásával. 
– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a 

tanuló kreatív személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak elõhívása, 
megerõsítése. 
– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, 

nyitottság kialakítása. 
– A népmûvészeti és mûvészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez 

kapcsolódó aktív beépítése. 
– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 
Népmûvészeti ismeretek, mûvészettörténeti érdekességek 

Kézmûves és népmûvészeti technikák 
Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Elbeszélés vonalakkal 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos 
kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
A színek érzelmi ereje 

– Természeti erõk megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját 
élményekre épülõ (vagy színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása 

színes kompozícióban 
– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 



– A színek és alkalmazott technikák megjelenítõ és hangulatközvetítõ képessége 

(színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 
Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 
– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és elõtanulmányok 
alapján (figurális dombormû mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 
Szabadon formálható anyag 

– Agyagedény formálása felrakással 
– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt 
mintákkal 

– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, 
arányok, mozgás érzékeltetése 

Tér és idõ feldolgozása 
– Természeti erõk, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, 
megjelenítése képsorozattal (tempera, tollrajz) 

– Különbözõ kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 
– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

Minta, jel, jelkép 
– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák 

alapján, (sgrafitto jellegû viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 
– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 
– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülõ illusztratív feldolgozások 
– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyûjtés 

– A tûz, víz, föld, levegõ – szimbólumok a különbözõ kultúrákban 
– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok 
használata (papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba 

rendezésével) 
A tárgykészítés folyamata 

– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök 
készítése 
– Különféle hagyományos kézmûves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 
– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetõségei 

– Nemezfigura készítése 
– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája 
szerint 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más 
anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 
– Ékszerkészítés gyöngyfûzéssel 
Évszakváltás 

– Az évszakokhoz fûzõdõ népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézmûvesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Megszemélyesítés 
– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetõségei 

– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, 
mozgatható elemek összeállítása, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
Értékelés és kiállítás–rendezés 



Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvetõ ábrázolási technikákat, 
– a kézmûvesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és 
technikáit, 

– az egyszerû kézmûves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 
– a vizuális mûvészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 

Legyen képes: 
– motívumgyûjtésre, feldolgozásra, 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, 

– vázlatok készítésére, átírásra, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és sokszínû alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmezõ képesség tudatosítása, fejlesztése. 
– A kézmûves tárgyalkotás, a képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti 

tevékenységek megalapozása. 
– A látvány utáni ábrázolás alapvetõ törvényszerûségeinek felismertetése, a 

vizuális nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása. 
– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi 
mûveltség bõvítése. 

– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 
Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 
Az egyes mûfajokra jellemzõ elõadásmódok 

A középkor mûvészettörténeti érdekességei 
Az egyes népmûvészeti tájegységekre jellemzõ stílusjegyek, technikák 
A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, 
technikák 

Hagyományos és új médiumok 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 
Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 

Történetszövés – történetábrázolás 
– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle 
rajzeszközökkel, vagy képregényszerûen elmesélve) 

– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, 
stílusjegyek felidézésével. A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – 

vagy számítógépes feldolgozások) 
Környezetábrázolás – hangulatteremtés 
– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok) 

– kollázs különbözõ felületû, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – 
makett készítése vegyes technikával 

– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 
Színharmóniák 



– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy fõszínre hangolás, fõszín és elsõdleges keverékszínei 
– Tiszta színekbõl és szürkékbõl építkezõ képek 

Rész és egész 
– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 
– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 
– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos 

technikával 
Képeskönyv 
– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerûség, a könyvkötés alapfogásai 
– A papír tulajdonságai 

– Betûkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyû 
tollal) 
Mintakincs 

– Az adott korra jellemzõ minták, díszítések gyûjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
– A gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

(vízfestés, ecsetrajz, különbözõ léptékben – páros munka) 
– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 
Plasztika 
– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerûen formált emberfigurák gipszbõl, 

ytong téglából, purhabból) 
– Vízköpõk. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás 

agyagból) 
– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 
Öltözéktervezés 

– Sisak készítése. A viselhetõség és a méretek figyelembe vétele 
– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, 

karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
Arcképtár 
– Önarckép különbözõ elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

– Önarckép gyûjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a választott kor mûvészetét, kézmûves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstõl a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 
ábrázolására, 
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos – forma – faktúra és felületminõségek létrehozására, 

– különbözõ anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak 
létrehozására, 



– egyéni eszközhasználatra, 

– a mûalkotások értõ befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a 
mûvészetek, alkotási tevékenységek iránti 

érdeklõdés megerõsítése. 
– A látás és a látványértelmezõ képesség pontosítása, fejlesztése. 
– A kézmûves tárgyalkotás, a képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti 

tevékenységek körének bõvítése. 
– A látvány utáni ábrázolás törvényszerûségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alkalmazásának fejlesztése a 
különbözõ feladatok során. 
– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék 

megalapozása. 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 

Rajzeszközök, plasztikus és modellezõ anyagok és eszközök 
Különféle képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 
Az egyes mûfajokra jellemzõ elõadásmódok 

Az ókori antik világ és a reneszánsz mûvészettörténet érdekességei 
Az egyes népmûvészeti tájegységekre jellemzõ stílusjegyek, technikák 

A formai, színtani alapismeretek 
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, 
technikák 

Hagyományos és új médiumok 
Az elõképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, 

modellek 
Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 
Történetábrázolás 

– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel 
vagy képregényszerûen elmesélve) 
– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 

felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
Tornyok, várak, paloták 

– Épületábrázolás tusrajzzal 
– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különbözõ 
felületû, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

– Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 
Színharmóniák 

– Tájképek különbözõ fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – 
hajnalban, délben, szürkületben, éjszaka 
(gyûjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai programok 

használatával) 
– Telt és tört színek, komplementer színek és különbözõ árnyalataik (festés 

akvarellel, krétával, kevert eljárással) 
Környezetábrázolás – kép és valóság 



– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 
– A vonalperspektíva, levegõ és színperspektíva felfedezése 

– Elõtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 
– Öltözéktervezés 
– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedõk (bohócsipka) készítése a viselhetõség és a méretek figyelembe vétele 
(papír és textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

Képeskönyv 
– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyûjtése, 
lejegyzése 

– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 
– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és 

tusrajzok, temperafestés, kézírás vágott hegyû tollal) 
Mintakincs 
– A korra jellemzõ textilminták, díszítések gyûjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– Gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 
(vízfestés, ecsetrajz, 

különbözõ léptékben – páros munka) 
– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 
– Egyszerû díszítõelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá 
rendezése 

– Természetes formák redukálása, egyszerûsítése, stilizálása, szín– és forma–
variációk létrehozása (papírmetszet létrehozása) 

Arcképtár 
– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretû kartonra (saját, 
választott figurákkal) 

– Különbözõ korú és karakterû emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, 
krétarajzok, tempera) 

Fény– árnyék jelenségek 
– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 
– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyûjtött tárgyakból, lepedõkbõl, zsinórokból, kartonokból 
többféle bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe 
helyezése, „helyzetbe hozása” 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– az adott kor mûvészetét, kézmûves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstõl a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 
ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 



– változatos forma–, faktúra– és felületminõségek létrehozására, 

– különbözõ anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 
létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 
– a mûalkotások értõ befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes 
mondanivalóval. 

– A természet– és emberábrázolás különbözõ formáinak megismertetése. 
– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése. 

– Az önálló kézmûves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képzõ– és 
iparmûvészeti, médiamûvészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos 
használatára való képesség fejlesztése. 

– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az 
elõadásmód finomítása. 

– A képi mûveltség bõvítése. 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 
A képzõ– és iparmûvészeti, népmûvészeti, médiamûvészeti technikák 

A barokk mûvészettörténeti korszakára jellemzõ stílusjegyek, technikák 
A stíluskorszakra jellemzõ elõadásmódok 

Témavariációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 
– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle 

színes eszközökkel vagy 
képregényszerûen elmesélve) 
– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert 

ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy 
számítógépes feldolgozások) 

Tornyok, várak, paloták 
– Épületek belseje, bútorai 
– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különbözõ felületû, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 
Színharmóniák 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyûjtés elektronikus formában, kísérletek a 
számítógépes grafikai programok használatával) 
– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

Öltözék 
– Legyezõ és maszk készítése a mûködés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, 
karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
Kép és valóság 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 
– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyûjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérõ, végletes nézõpontokból – alulnézet, felülnézet, 
közelrõl – és messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 



Mintakincs 

– Épületdíszítések, minták gyûjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 
– Gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

(vízfestés, ecsetrajz, különbözõ léptékben 
– páros munka) 
– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 

kagylómotívumok felhasználásával 
(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

Arcképtár 
– Arcképek díszes keretben 
– Különbözõ korú és karakterû emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

A tárgyak egyedi vonásai 
– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyûjtés a németalföldi festmények és mai fotók, 

installációk körében 
– Hasonlóság és különbözõség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi 
vonásaik, különbözõségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

A tárgyak összhangja 
– Hangszerek 

– Klasszikus és saját megoldások 
– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 
Vizsgamunka készítése 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– az adott kor mûvészetét, kézmûves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstõl a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 
ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos forma–, faktúra– és felületminõségek létrehozására, 

– különbözõ anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 
létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 
– a mûalkotások értõ befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bõvítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a vizuális mûvészetek eszköztárát, 
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 

– a rajzolás, festés, térmûvészet mûfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a különbözõ ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 

– a legjelentõsebb mûvészettörténeti korszakok mûvészetének jellegzetességeit, 
kultúráját, tárgyait, 



– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 
– az alkotói munka végigvitelére, 

– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
– motívumgyûjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 

– színtani ismereteinek felhasználására, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
– konzekvens munkák elkészítésére, 
– a mûvészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értõ befogadására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 
A vizsga tantárgya és idõtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 
– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 
A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhetõ 
legyen a tanuló tervezõ, alkotó, konstruáló, tárgykészítõ képessége. A 
feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során 

megszerzett tudását a mûvészeti ág anyagairól, mûfaji sajátosságairól, esztétikai 
törvényszerûségeirõl, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka 

mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részbõl tevõdik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, 

tárgycsoport. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka 

alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy, tárgyegyüttes, 
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat, 

– szobor, térkonstrukció és variációi. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon 
választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy, 

– festészeti, grafikai alkotás, 
– szobor, térkonstrukció 

A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, mûvészeti ismeretek jelenléte, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– a kísérletezõ kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvetõ anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelõ anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód 

használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

Továbbképzõ évfolyamok 
7. évfolyam 



Fejlesztési feladatok 

– Felkészítés a tanult mûvészeti kifejezõeszközök önálló alkalmazására. 
– A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása. 

– A konstruáló, plasztikai és a síkmûvészeti technikák készségszintû 
elsajátíttatása. 
– Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakítása, a látás 

kimûvelése és tudatosítása. 
– Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása. 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Az egyetemes emberi kultúra, az európai mûveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeinek megismerése 
A látvány pontos megfigyelésére, leképezése 

A vizuális információk megértésére, átírására, felhasználására 
A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 

A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 
A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 

A sûrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 
A beállítás 
– A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 

– A népi tárgykultúra tárgyai egyszerû mûtermi környezetben 
– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél 

pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 
A szerkezettõl a formáig 
– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 

–Drapériamozgásban. Fotók készítése szálló, lengõ drapériáról, és azok 
megfestése 

– A drapéria, mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás 
drapériamotívum után, gipszöntések 
A térrõl – síkban 

– Rajzolt és festett belsõ terek – a perspektíva törvényei szerint 
– Szobasarok, lépcsõház rajzolása festése 

– A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 
– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 
– A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, 

linó–, papírmetszet) 
Rajzi – plasztikai elõtanulmányok 

– Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 
segítségével) 
– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és 

foltképzés, vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 
– Rajzolás és mintázás élõ modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességû és expresszív feldolgozások 
A térrõl – térben 
– A külsõ és belsõ tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, 

metszet készítése mintázással) 
– Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség 

pozitív–negatív formák megjelenítésével 
Ábrázolás és szerkesztés 



– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a mûvészi 

ábrázolásban 
– Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 

– Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák 
Nagyságrend 
– A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

történõ megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, 
illetve kisméretû karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 
Portré 
– Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

– Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 
– A festett pasztell jellemzõi, a pasztell technika megismerése 

– A színek keverése 
Szokatlan megjelenés 
– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepõ formatársításokkal 

– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 
– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különbözõ túlzásokkal, 

torzításokkal 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvetõ színtani törvényszerûségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti és 

népmûvészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi elõírásokat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, 

figurák ábrázolása a perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 
– Különféle illusztrációk készítése. 

– A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 
Tónusos ábrázolás 

A természeti formák átírása 
Az anyagszerûség ábrázolása 



A tér különbözõ léptékû megjelenítése 

A konstruktivizmusra jellemzõ stílusjegyek, technikák 
Anatómiai ismeretek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
A beállítás 

– Tárgyak, térelemek a szabadban 
– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a 

természetes fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes 
munkák) 
A beállítás átformálása 

– A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, 
különbözõ mûvészeti stílusokkal 

(barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 
A szerkezettõl a formáig 
– Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való 

ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 
– Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése 

– A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 
méretben 

A térrõl – síkban 
– Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 
– A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 

– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti 
rajz, tónusos rajz – szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 

– A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–
, papírmetszet formájában 
Rajzi – plasztikai elõtanulmányok 

– Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 
segítségével) 

– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és 
foltképzés, vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 
– Rajzolás és mintázás élõ modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességû és expresszív feldolgozások 
A térrõl – térben 

– Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái 
– A természeti formák szerepe a formatervezésben 
– A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 

– Formakövetõ vonal: a plaszticitás 
– Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 

Ábrázolás és szerkesztés 
– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a mûvészi 
ábrázolásban 

– Mûvészettörténeti példák tanulmányozása 
– Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 

Nagyságrend 
– A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy 
csoportos módon továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és 

kisméretben (falfelület, csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretû karton A/4 
méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 
Portré 



– Rajzok élõ modell után 

– A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 
– Fej rekonstrukció koponya alapján 

– Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 
– A portrérajzolás és –festés fejlõdése a különbözõ mûvészettörténeti 
korszakokban 

– Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvetõ színtani törvényszerûségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti és 

népmûvészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi elõírásokat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 

9. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmezõ képesség tudatosítása, az önkifejezés 
eszköztárának gazdagítása. 
– Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló 

képes lesz azt alakítani, formálni, megõrizni. 
– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése. 

– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A környezet– és tárgykultúra 
Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
A bábkészítés hagyományai 
A plein air festészet legismertebb alakjai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 

– Alakrajz 
– Csontváz rajza 
– Krokik, vázlatok álló, fekvõ és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és 

pácvázlatok) 
– Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történõ 

átdolgozása 



– Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak 

részletrajzainak összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 
Átváltozások 

– A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, 
más méretben 
– A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemzõ 

jegyeinek, térbeliségének kiemelése, torzítása 
– Új beállítások új nézõpontokkal 

Bábfigura 
– Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu 
festése 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 
– A bábu hangja és beszéde, játéktere 

Változatok mûvészettörténeti alkotásokra 
– Gyûjtés a különbözõ stílusú figuraábrázolások körében 

– Másolatok készítése a kép egyes elemeirõl hagyományos festészeti és grafikai 
eljárásokkal (belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és 
elemváltoztatások) 

A természetben 
– Vázlatok és festmények készítése a természetben 

– A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a 
gouache) 
– Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása 

Karakterkeresés 
– A portrérajzolás, a karakter kiemelése 

– Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes 
képek. Önarcképek 
– Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes 

megváltoztatásával 
– Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 

Népmûvészet és természet 
– Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 
– Természeti népek technikái. Gyûjtés szakirodalomból, és azok anyagainak 

feldolgozása (fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás) 
– A népmûvészet elõadásmódjának felidézõdése a kortárs alkotók munkáiban 

Érzelmi hatások 
– Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, 
nyomasztó–feloldó) 

– Érzelmi állapotok színben való kifejezése 
– A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 

– Realisztikus és absztrakt megközelítés 
Emlékmás 
– Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzõmûvészrõl, annak alkotási 

módszereirõl, mûveirõl, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 
– Forgatókönyv, fotódokumentáció 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 



– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvetõ színtani törvényszerûségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti és 

népmûvészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi elõírásokat. 
Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a 

figuraábrázoláson keresztül. 
– A látványértelmezõ képesség tudatosítása, a figura és környezetének 

kialakításával. 
– A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlõdõ és 
fokozatosan nehezedõ feladatok mentén. 

– Ismerkedés a kortárs mûvészet törekvéseivel. 
Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A környezet– és tárgykultúra 
Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 
A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 
Alakrajz 

– Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, 
hangsúlyai (ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik) 
Figura a térben 

– Figura épített térben, ülõ és álló figurák külsõ és belsõ térben 
– Plein air és embercsoport rajza 

Átváltozások 
– Ülõ, fekvõ figura rajza 
– Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 

– A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok 
létrehozása 

Bábfigura 
– Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 
– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu mozgathatósága, játéktere 
Szín–tér 

– Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 
Változatok mûvészettörténeti alkotásokra 



– Gyûjtés a különbözõ stílusú figuraábrázolások körében 

– Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a mûalkotásokba 
– Stíluskeresés 

– Karakterkeresés 
– A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, 
vonalas rajzok, szoborvázlatok készítése 

Érzelmi hatások 
– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 

– Kollázs grafikai kiegészítéssel 
– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, 
haragos – vidám) 

– Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 
Emlékmás 

– Gyerekkori történet 
– Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegû tér 
megalkotása (papír, gipsz, faszerkezet). 

Csoportos feladat 
– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 

Vizsgamunka készítése 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a különféle vizuális mûvészetek jel– és jelképrendszerét, 

– a tervezéstõl a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat 
részeit, 

– a sík– és térmûvészet törvényszerûségeit, mûfaji sajátosságait, anyagait és 
eszközeit, 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvetõ színtani törvényszerûségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képzõ– és iparmûvészeti, médiamûvészeti és 

népmûvészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi elõírásokat. 

Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 

Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
– a vizuális mûvészetek területén létrejött értékeket, 

– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 
– a sík– és térbeli mûvek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 

– pontos arányokat és karaktereket rögzítõ rajzok, plasztikák készítési 
módszereit, 



– a fény–árnyék viszonyok törvényszerûségeit, 

– a mûvészeti anatómia alapvetõ törvényszerûségeit, 
– az alapvetõ munkabiztonsági, környezetvédelmi elõírásokat. 

A tanuló legyen képes: 
– eligazodni a mûvészettörténet korstílusai között, 
– az adott témák önálló feldolgozására, 

– mûvészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 
– A témák elemzõ értelmezésére, sokrétû technikai feldolgozására, 

– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 
– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 
– a saját és mások alkotásainak elemzõ értékelésére. 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekbõl áll. 
A vizsga tantárgyai és idõtartama 
Vizuális alkotó gyakorlat 

– a vizsgamunka bemutatása 10 perc 
– helyszíni feladat megoldása 180 perc 

A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhetõ 

legyen a tanuló tervezõ, alkotó, konstruáló, tárgykészítõ képessége. A 
feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során 
megszerzett tudását a mûvészeti ág anyagairól, mûfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerûségeirõl, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka 
mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részbõl tevõdik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, 
tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka 
alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy, tárgyegyüttes, 
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat, 
– szobor, térkonstrukció és variációi 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon 

választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy, 
– festészeti, grafikai alkotás, 

– szobor, térkonstrukció 
A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, mûvészeti ismeretek jelenléte, 
– a vizuális nyelv kifejezõeszközeinek használata, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– sík és térbeli ábrázolási képesség, 

– a kísérletezõ kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvetõ anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelõ anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód 
használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 



Munkaasztalok, székek 

Tároló polcok, szekrények, dobozok 
Vizes blokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltetõ anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Rajzbakok 

Festõ állványok 
Mintázó állványok 

Kéziszerszámok 
Rajztechnikai eszközök 
Rajz–, festõ és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, 

filc, vékony, vastag, és széles–lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 
Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 

Fényképezõ, filmfelvevõ eszközök 
Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 
Munkabiztonsági berendezések 

 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés 
különbféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal 

való összekapcsolása. Változatos felfedezõ és alkotó folyamatokon keresztül 
hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata elõkészíteni és megalapozni a mûvészi igényû szakmai 

munkát. 
Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása. 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati 
készség fejlesztése. 

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 
tapasztalatok játékos gazdagítása. 
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek 

átadása. 
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó 

alkotótevékenység motiválása. 
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal megjelenési formái 

A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 
A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetõségei 
A gyûjtés, gyûjtemény létrehozásának módjai 

Részlet és nagyítás 
A díszítés sajátosságai 

A nyomhagyás egyszerû technikái 
Kompozíciós alapismeretek 
Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 

A vonal 



– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzõmûvészetben. Játékos 

felfedezések 
– A vonal mint mozgásnyom 

– Eltérõ célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 
– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és 
anyagokon 

A szín 
– Szín és mozgás 

– Különbözõ mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek 
kifejezése színekkel 
– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretû felületeken kézzel, 

szivaccsal, széles ecsettel 
– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különbözõ formájú és anyagú felületeken 
absztrakt színfoltokkal 
– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejezõ ábrázolása színekkel szokatlan 

formájú felületeken 
– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

Felület és forma 
– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 
– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 
– Különbözõ érzelmi állapotok lenyomata 

Felület és textúra 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerû tapasztalatok által 

– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 
– Különbözõ felületû, textúrájú anyagok gyûjtése, meghatározott szempontok 
szerinti csoportosításaik 

– A gyûjtött anyagok kollázsként való felhasználása 
– Különbözõ anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 

– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép 
készítése 
Minta a környezetben 

– Környezetünkben levõ tárgyakon található mintákból gyûjtemény létrehozása 
– A gyûjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

Díszítés, díszítmények 
– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó 
motívumokkal 

Nyomhagyás 
– Különbözõ formájú, felületû tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó 
illusztratív alkotássá tussal, filctollal, festékkel 
Kompozíció 

– Képi elemek rendezése 
– Ugyanazon elemekbõl eltérõ hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása 

monokróm festéssel, kollázzsal, egyszerû nyomhagyással 
Képalkotás 
– Illusztrációk készítése mesék, események szereplõinek nagyméretû 

ábrázolásával 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és 

festészeti eszközökkel, anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 
Értékelés és kiállítás–rendezés 



Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a vonal megjelenési formáit, 

– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 
– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetõségeit, 
– a díszítés sajátosságait, 

– a nyomhagyás egyszerû technikáit, 
– a kompozíciós alapismereteket, 

– az illusztratív ábrázolás alapjait. 
Legyen képes: 
– mozgásnyomok vonallal történõ rögzítésére, 

– az érzelmek vonallal, színnel történõ ábrázolása, 
– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

– a nyomhagyás egyszerû technikáinak alkalmazására, 
– képalkotásra, 
– gyûjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati 

készség fejlesztése. 
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 
tapasztalatok gazdagítása. 

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek 
átadása. 

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó 
alkotótevékenység motiválása. 
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

Vonal a térben 
A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 
A színek és lelki minõségek 

Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetõségei 
A gyûjtés, gyûjtemény létrehozásának módjai 

A díszítés sajátosságai 
A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 
Egyszerû nyomatok 

A kiemelés 
Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A vonal 

– Vonalak a térben 
– Vonalszerû anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 

– A létrehozott vonalterek megjelenítése különbözõ grafikai eszközökkel 
– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok 
formájában 

A szín 
– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 



– Különbözõ színû vagy különbözõ színûre festett talált tárgyak (textilek, 

dobozok, fonalak) segítségével eltérõ funkciójú és hangulatú színes terek 
megépítése 

– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 
– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerû 
térbeli formákkal, tárgyakkal 

– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék 
létrehozása 

– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 
Felület és forma 
– Ellentétek, felületi kontrasztok 

– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok 
létrehozása 

– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 
Felület és textúra 
– Különbözõ felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyûjtése, 

csoportosítási lehetõségek 
– A gyûjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

– Az elkészült lapokból illetve a gyûjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 
Minta a környezetben 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, 
mintázatok gyûjtése 
– A gyûjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

Díszítés, díszítmények 
– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, 

díszítése grafikai és festészeti technikákkal 
Egyszerû nyomatok 
– Képi üzenetek létrehozása egyszerû sokszorosítási technikákkal (papírdúc, 

papír– vagy mûanyagkarc, sablon átfújással) 
Kompozíció 

– A kiemelés szerepe és lehetõségei a valóságban, a mesékben és a különbözõ 
mûvészeti ágakban 
– A kép egyes szereplõinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, 

színnel, aránnyal, nézõponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, 
elhelyezéssel) 

Képalkotás 
– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett 
ceruzarajz, színezett tollrajz, kollázs, vegyes technika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– vonal a térképzõ szerepét, 
– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetõségeit, 
– a gyûjtés, gyûjtemény létrehozásának módjait, 
– a díszítés sajátosságait, 

– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 
– a kiemelés módjait, 

– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 
Legyen képes: 



– vonalvariációk létrehozására, 

– a lelki minõségek kifejezésére, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

– egyszerû nyomatok készítésére, 
– képalkotásra, 
– gyûjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati 
készség fejlesztése. 

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 
tapasztalatok gazdagítása. 

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek 
átadása. 
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó 

alkotótevékenység motiválása. 
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 
Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal és a mozgás–változás 
A színek egymáshoz való viszonya 

A színek érzelmi minõsége 
Színharmóniák, színkontrasztok 

A forma, folt, felület és textúra kifejezõ használata 
A gyûjtés, gyûjtemény felhasználásának lehetõségei 
A funkció és díszítés 

Egyedi motívumok, motívumrendszer 
Dombornyomat 

Kompozíciós variációk 
Illusztratív sorozatok 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 
A vonal 

– Változások vizuális nyomai 
– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különbözõ 
grafikai és festészeti technikákkal 

– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 
– Különbözõ hatású, karakterû hangok, zajok, zenék inspiráló hatására 

különbözõ karakterû vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 
A szín 
– Színfoltok festése zene hangulatára 

– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minõsége 
– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

– Egy–egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon 
keresztül történõ átélése, az élmények megfestése 
– Árnyalt vizuális minõségek, színharmóniák 

– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése 
színek, színharmóniák által 

– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 



– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belsõ 

élményeket juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 
A felület 

– Felület és ábrázolási szándék 
– Különbözõ érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert 
technikákkal, felületalakítási lehetõségekkel változatos mûfaji kísérletek során 

– Foltok, folthatárok 
– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és 

megjelenítésük 
– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 
Textúra képzés 

– Különbözõ anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, 
szögek) változatos textúrájú felületek létrehozása 

– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 
Minta a környezetben 
– Mûalkotásokról, építményekrõl, fotókról minták, ornamentikák gyûjtése 

– A gyûjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 
Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külsõ– belsõ elemeinek díszítése 
grafikai és festészeti technikákkal 

– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 
Sablon nyomatok 
– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott 

papír vagy mûanyag motívumokkal) 
Dombornyomatok 

– Különbözõ anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 
Kompozíció 
– Komponálási módok 

– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különbözõ reprodukciók 
képi elemeinek, szereplõinek átrendezésére 

Képalkotás 
– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és 

festészeti technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett 
kiegészítéssel, krétarajzzal, karcnyomatokkal) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történõ kifejezésének lehetõségeit, 
– a színek egymáshoz való viszonyát, 

– a színek érzelmi minõségét, 
– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
– a gyûjtés, gyûjtemény felhasználásának lehetõségeit, 

– a funkció és díszítés kapcsolatát, 
– a dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: 
– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejezõ használatára, 
– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

– dombornyomat készítésére, 
– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 



GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MÛHELYGYAKORLAT 

A grafika és festészet mûhelygyakorlat célja olyan általános és speciális 
ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai 
és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk 

megismeréséhez és a valóság törvényszerûségeinek egyre pontosabb és mélyebb 
megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek 

segítségével. 
A mûhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belsõ képek és a valóság 
törvényszerûségeibõl fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának 

elõsegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, 
társadalmi és mûvészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási 

igény kialakítása. 
4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati 
készség fejlesztése. 

– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb 
alkalmazása. 

– A motívumgyûjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása. 
– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása. 
– Az esztétikai érzékenység és kifejezõkészség fejlesztése. 

– Az önállóság kialakítása. 
– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Grafika és festészet technikai, mûfaji sajátosságai 

Vizuális kifejezés alapvetõ eszközei, szerepük 
A vonal megjelenési lehetõségei, kifejezõereje 

A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetõségei 
A tónus szerepe 
A színek érzelmi, hõ és figyelemfelhívó hatása 

A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 
A faktúra és textúra alakítás lehetõségei 

Képépítési és kompozíciós lehetõségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, 
pozitív–negatív formák, szabályosság–szabálytalanság) 
Téma variációk és különbözõ méretû alkotások készítésének sajátosságai 

A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 
Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás mûveletei 

Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetõségei 
Az akvarell– és temperafestés eltérõ technikai sajátosságai 
A pasztellkép készítés technikája 

Az alkalmazott grafika mûfaji sajátosságainak megfelelõ betû, monogram, 
embléma, piktogram tervezése 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Vonal 

– A vonal ritmust kifejezõ hatása 
– A vonal karaktermegjelenítõ szerepe 

– A vonal pszichikai kifejezõereje 
– Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különbözõ vonalhasználattal 



– Vonal a festészetben és a grafikában 

– Vonal a térben és képtárgyakon 
– Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 

Szín 
– Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok 
– A színek hatása (érzelmi, hõ és figyelemfelhívó hatás) 

– A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különbözõ kifejezési nyelvekkel 
és szellemi tartalmakkal 

A fény és a sötét differenciálódása 
– A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 
– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítõkkel) 

– Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 
– Külsõ–belsõ élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, 

akusztikai analógiák felismerése, létrehozása) 
– A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 
– A szürkétõl a feketéig – grafikában és festészetben 

Felületképzés 
– Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 

– Felületkontrasztok létrehozása (különbözõ anyagok nyomataival, kollázzsal) 
– Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 

– A gyors, könnyed festés technikája 
– Festett ceruzarajzok. Különbözõ technikák vegyítése, kísérletezések 
Kifejezés, képalakítás 

– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív 
formák, szabályosság–szabálytalanság) 

– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetõségek 
Képalkotás 
– Illusztráció készítése 

– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének 
hangsúlyozása 

– Egyedi nyomtatással monotypia készítése 
Tér – környezet 
– A körülvevõ környezet elemei által létrehozott különbözõ méretû, nyitott és 

zárt terek 
– Térépítések és térjátékok a különbözõ érzékelési területek bekapcsolásával 

– Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hõtérképek) 
– Eltérõ hangulatú, méretû, arányú és szerkezetû terekben, (labirintusokban) 
átélt tapasztalások, élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert 

technikák segítségével 
A betû és kép 

– Jel (egyedi, saját jel) 
– Betûkarakter, monogram 
– Az alkalmazott grafika mûfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 

– A kódextõl a könyvnyomtatásig 
– A nyomtatott írás és a kép használhatósága 

– Miniatúrák, óriásképek 
Mûalkotások 
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 

felhasználása 
– Anyagok, eszközök, megoldások a különbözõ korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó mûalkotások folyóiratokban, könyvtárban, 
interneten 



– Mûalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet alapvetõ technikai és mûfaji sajátosságait, 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

szakszerû használatát, 
– a grafika és festészet néhány kiemelkedõ hazai és külföldi képviselõjét, kortárs 

alkotóit, 
– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerûségeit, kompozíciós lehetõségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 
– munkájához motívumokat gyûjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a vizuális kifejezõeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és 
kompozíciós lehetõségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 
– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és 

krétarajz, anyag nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, 
pasztell és vegyes technika) alkotásokat létrehozni, 

– egy téma kapcsán variációkat és különbözõ méretû alkotásokat készíteni, 
– képzõmûvészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait 

felismerni, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének 

mélyítése. 
– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása. 
– A külsõ látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése. 

– A véleményformálás finomítása saját és mások mûveivel kapcsolatban. 
– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének 

fejlesztése. 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

A megvilágítás szerepe 
A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének 

lehetõségei 
A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 
A redukció, a sûrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 

A felületgazdagítás lehetõségei 
A színperspektíva szerepe 

A különbözõ színviszonyok hatása, kifejezõereje 
Variációk, sorozatok készítése 
Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 

Eltérõ képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 
A sablonnyomat, dombornyomat technikája 

A linómetszés technikája 
Alkalmazott vagy tervezõgrafika sajátosságainak megfelelõ tipográfia, 

könyvborító, plakát tervezése 
Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 
Egyszerû akció, performance létrehozása 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 



Feladatcsoportok 

A fény és a sötét 
– Karakteresen eltérõ erejû, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, 

megjelenítése 
– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 
– Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

Kontrasztok 
– Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy 

sorozatok, variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és 
a képzõmûvészet inspiráló hatására 
– További lehetõségek, variációk és kísérletezések új médiumok, mûfajok 

segítségével 
Kifejezés – karakterek 

– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 
– Emberek, hõsök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a 
festészet és grafika eszközeivel 

– Portrék, maszkok, jelmezek készítése 
– Kifejezõ karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 

– A kifejezés lehetõségei a redukció, a sûrítés, a fokozás, és a kiemelés 
eszközeivel 

– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy mûanyag 
motívumokkal), dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetõségeit 
felhasználva 

– Felületgazdagítási lehetõségek 
– Dramatikus játék a kész alkotásokkal 

Tér – környezet 
– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 
– Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 

– Tárgyak idegen, megszokottól eltérõ környezetbe helyezése 
– Léptékváltás adta lehetõségek felhasználása 

– Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 
– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet 
belsõ terének ábrázolása során 

Írás – kép 
– Alkalmazott vagy tervezõgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát 

készítése 
– A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betû, tipográfia 
– A betû, írás és kép szabad mûfajú felhasználása 

Szín 
– „Szín–tér”, külsõ–belsõ terek színviszonyai 

– Az illúziókeltés lehetõségei 
– Színperspektíva 
– Kompozíciós változatok a színkontrasztra 

– A szín kifejezõereje, mélysége, mozgása a külsõ látvány és a lelki tartalmak 
megjelenítése során 

– Terek berendezése, benépesítése eltérõ méretû és színû figurákkal, 
szalagokkal, textilekkel, lámpákkal 
– Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között 

Képalkotás 
– A gouache technikájának ismerete 

– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, mûfaji követelményei, 
az anyag– és eszközhasználat specifikumai 



– Egydúcos linómetszet 

– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 
– Különbözõ méretû illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi 

alkotáshoz 
– Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, 
gouache, linómetszet) 

Mûalkotások 
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 

felhasználása 
– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különbözõ korokban 
– A feladatokhoz kapcsolódó mûalkotások folyóiratokban, könyvtárban, 

interneten 
– Mûalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a szín kifejezõerejét, a színperspektíva szerepét, 
– a különbözõ színviszonyok hatását, 

– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 
Legyen képes: 

– a tanult vizuális kifejezõeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban 
alkalmazni, 
– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külsõ látvány és a lelki 

tartalmak megjelenítése során, 
– alkalmazni a léptékváltás adta lehetõségeket, 

– véleményformálásra saját és mások mûveivel kapcsolatban, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése. 

– A kísérletezõ kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése. 
– A képépítési és kompozíciós törvényszerûségek tudatos használatának 
ösztönzése. 

– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 
Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 
A színmodulációk, lokál és valõr színek 
A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 

A túlzás, fokozás szerepe 
Az egyensúly feltételei 

Az átírás módjai 
A dekoratív festészet sajátosságai 
A különbözõ stílusjegyek felismerésének szempontjai 

Többdúcos linómetszet létrehozása 
Hidegtû vagy pusztatû technikája 

Az improvizatív és a tervezett mûvek közti különbségek 
Látványterv létrehozása 
Akrilfestés gyakorlata 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 

Képalkotás 



– Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése 

(változás, kapcsolat, szembenállás) 
– Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetõsége a sokszorosított 

grafikában 
– Többdúcos linómetszet készítése 
– Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 

– Sorozat készítése amorf keretû linódúcokkal 
– Hidegtû 

– A hidegtû vagy pusztatû technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 
– Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tûvel, a felületek 
megdolgozása jelet hagyó eszközökkel 

– A vonalkarakter lehetõségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 
– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetõségei 

Stílusvariációk, átiratok 
– Különbözõ korok eltérõ stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése 
és egybeépítésük variációi 

– Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 
– Nagyméretû dekoratív, díszletjellegû megoldások. Tervek készítése 

– Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérõ képkapcsolási lehetõségek tudatos 
használata 

– Mûvek összehasonlítása 
Egyéni vizuális kifejezés 
– Személyes kifejezõeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai 

lehetõségek és a mûfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések 
segítségével 

– Folyamat – karakter – személyes idõ kifejezési lehetõségei 
– Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások 
vizuális rögzítése 

– Improvizációk és tervezett mûvek 
– Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly 

vesztések megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy 
sorozatokon 
Vizsgamunka 

– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, 
képtárgy, képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása. 

Mûalkotások 
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 
felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különbözõ korokban 
– Elemzések a grafika és festés módszereirõl, a színhasználatról és az anyagokról 

– Mûvészeti, mûvészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 
– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs mûalkotások folyóiratokban, könyvtárban, 
interneten 

– Mûalkotások a környezetünkben, galériákban 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet kiemelkedõ hazai és külföldi képviselõit, kortárs alkotóit, 

– a tanult vizuális kifejezõeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 
– a képépítés törvényszerûségeit, kompozíciós lehetõségeit. 

Legyen képes: 
– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 



– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló 

koncepciók alapján különbözõ méretû variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, 
illusztrációkat készíteni, 

– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 
– mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– véleményformálásra mûalkotásokkal kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemzõ alkotásait, 
– a grafika és festészet kiemelkedõ hazai és külföldi képviselõit, kortárs alkotóit, 

– a grafika és festészet technikai és mûfaji sajátosságait, 
– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 
szakszerû használatát, 
– a képépítés törvényszerûségeit, kompozíciós lehetõségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyûjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
– a tanszak tanult mûfaji sajátosságainak megfelelõ átírásra, absztrakcióra, 

– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák 
alkalmazására, 
– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 

– a színek, formák és kompozíciós lehetõségek kifejezési szándék szerinti 
használatára 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló 
alkotások, variációk és illusztrációk készítésére, 
– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínû használatára és 

továbbfejlesztési lehetõségeinek keresésére, kísérletezésre, 
– esztétikus képi megjelenítésre, 

– mûalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– önálló véleményformálásra saját és mások mûveivel kapcsolatban, 
– a munkavédelmi szabályok betartására. 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekbõl áll. 
A vizsga tantárgya és idõtartama 
A grafika és festészet mûhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 

A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhetõ 
legyen a tanuló tervezõ, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a 

grafika és festészet anyagairól, mûfaji sajátosságairól, esztétikai 
törvényszerûségeirõl megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, 

képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
A grafika és festészet mûhelygyakorlat vizsga két részbõl tevõdik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, 

a grafika és festészet mûfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka 

alapján létrehozott alkotás, amely 
lehet: 



– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy 

variáció. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a mûvészeti alapvizsga napját megelõzõen tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervezõ intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, 

képsorozat, a grafika és festészet mûfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon 
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 

A vizsga értékelése 
A grafika és festészet mûhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános 
szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 
– színhasználat, kompozíciós készség, 

– alapvetõ anyag– és eszközismeret, jártasság, 
– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

– a tartalomnak, mûfaji sajátosságoknak megfelelõ átíró és kifejezõképesség, 
– az elkészült munka összhangja. 
Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása. 
– Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése. 
– A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és 

kísérletezõ kedvének fejlesztése. 
Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 
A színek reklámpszichológiai törvényszerûségei és összefüggései 
A látvány átírásának lehetõségei 

A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a mûvészetben 
Az intermédia, az akciómûvészet, az installáció és az environment mûfaji 

sajátosságai 
Rézkarc készítése 
A különbözõ mûfajok, technikák határait kitágító lehetõségek 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 

A látvány 
– Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzõinek rögzítése a grafika és a festészet 
eszközeivel 

– Megvilágítási problémák, fény– és színviszonyok elemzése, megállapítások 
alkalmazása 

– A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat 
– Vázlatok, variációk és nagyméretû festmény készítése 
Láttatás – képi közlés 

– A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különbözõ mûvészeti stílusokban 
– Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard 

mûfajában 
Képalkotás 



– Rézkarc készítése 

– Az anyag–elõkészítés mûveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, 
kitakarás) 

– A maratás; a marófolyadék, az idõ, a vonalháló és a karakter pontos 
megismerése 
– Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése 

– A mûvészettörténetbõl vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy 
részletének kiemelése 

Intermédia – kísérletek 
– Installáció, environment és akciómûvészet sajátos jegyei 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy mûvészeti problémák, témák körüljárása 

(pszeudo, transzparencia, kontraszt, mélység, zárt–nyitott) 
– A különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 

kitágító eljárások keresése 
– Kísérletek, próbálkozások olyan mûformák és mûvészeti technikák 
segítségével, melyek a 20. század 

képzõmûvészetében jelentek meg elõször (fotó–kinetikus és elektronikus 
mûvészetek, multimédia, installáció, 

environment, performance és akciómûvészet, új kommunikációs technikák, 
interdiszciplinaritás, képzõmûvészeti határterületek) 

– A munkafolyamatok, kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és 
feljegyzések segítségével 
Alkalmazott mûvészet 

– Tervezõgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány) 
– Tetszõleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 

– A színdinamikai szempontok figyelembevétele 
– A színek hatása, a színek információsegítõ szerepe 
– Színek a különbözõ médiumokban 

– Számítógép kínálta lehetõségek felhasználása 
– Tipográfiai ismeretek felhasználása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a hidegtû és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 
– a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 

– az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és 
összefüggéseit, 
– az intermédia egyes mûformáit, 

– a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 
Legyen képes: 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– mûalkotás és környezet összefüggéseibõl fakadó ismeretek alkalmazására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése. 

– Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elõsegítése. 
– A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein. 



– A felelõsségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs 

készség fejlesztése. 
Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 
Az arányok szerepe, jelentõsége 
Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 

A látvány átértelmezésének lehetõségei 
A kiemelés – elhagyás szerepe, hatása 

A térbeliség – síkra feszítettség szabályai, kifejezõeszközei 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselõi 
Az olajfestés alapjai 

A filmnyelv és az elektronikus mûvészetek kommunikációs technikái 
Az intermédia, a posztmodern formanyelve 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A látvány 

– A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzõinek rögzítése a grafika és a 
festészet eszközeivel 

– A figura és környezetének viszonya 
– Megvilágítás, árnyékok és reflexek 

– Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 
– A térillúzió festésének lehetõségei 
Láttatás – képi közlés 

– A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a 
helyszínen készített saját fotók, vázlatok 

alapján 
– A látvány átértelmezése, megfogalmazása különbözõ mûvészeti stílusok 
átirataiban, játék egyes mesterek sajátos 

vizuális hatáselemeivel 
– A kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkra feszítettség vizuális 

kifejezõeszközeinek alkalmazása 
Tematikus képalkotás 
– Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 

– Olajfestés 
– Az olajfestés technikájának alapjai 

– A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 
– Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében 
– Az önálló vonal– és formakialakítás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési 

lehetõségeit felhasználva 
Intermédia – kísérletek 

– A film, média képi nyelve 
– A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történõ eltorzítása, 
megváltoztatása 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy mûvészeti problémák, témák körüljárása 
(illúzió, szemérem – szégyen, csend – zaj, rés – szilánk) 

– A különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 
kitágító eljárások keresése, kísérletezések 
– Variációk olyan mûformák és mûvészeti technikák segítségével, melyek a 20. 

század képzõmûvészetében jelentek meg elõször (fotó–kinetikus és elektronikus 
mûvészetek, multimédia, installáció, environment, performance és 

akciómûvészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, 
képzõmûvészeti határterületek) 



– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 

segítségével 
– Mûalkotás igényû dokumentáció készítése 

Alkalmazott mûvészet 
– Tervezõ grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás–kép, névjegy, web–lap) 
– Tetszõleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva 

– Az egyéni formanyelv 
– Az önkifejezés korlátai, lehetõségei az alkalmazott mûvészetben 

– Önálló forma és karaktervilág, vonal– és folthasználat 
– Klasszicitás – modernség, posztmodern, kortárs – eredetiség 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– az olajfestés technikájának alapjait, 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 
képviselõit, 

– a grafika és festészet szaknyelvét. 
A tanuló legyen képes: 

– különbözõ anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 
– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján mûteremben, 

– önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 
– alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlõdõ mûfaji, stiláris eszközeit, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

9. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése. 
– Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának 
ösztönzése. 

– A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein. 
– A felelõsségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs 

készség fejlesztése. 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

Belsõ tartalmak és karakterek megjelenítési lehetõségei 
Anatómiai törvényszerûségek 

Általános és egyedi jegyek 
Téri illúzió a különbözõ mûfajokban 
Stíluskontraszt 

Látvány átértelmezése a különbözõ mûfajokban 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselõi 

Technikák, mûfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 
Díszlet és látványterv 
Interaktív tér 

Az intermédia kifejezési lehetõségei 
A filmetûd sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A látvány 

– Arcok, figurák, karakterek 
– Önarckép sorozat, a belsõ változások vizuális rögzítése változatos 

eszközhasználattal 
– Portré, figura különbözõ környezetbe, térbe helyezése 



Láttatás – képi közlés 

– Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló 
felhasználásával 

– Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival 
– Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése 
Tematikus képalkotás 

– Díszlet és látványtervek 
– Szabadon választott mû színpadképének, látvány– és jelmeztervének 

elkészítése 
– Egy jellegzetes részlet kivitelezése 
– A valóság szín–terei, filmetûdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok 

– Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 
Intermédia – kísérletek 

– Interaktív tér lehetõségei 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy mûvészeti problémák, témák körüljárása 
(identitás, individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes tárgy, 

valós és szubjektív idõ, környezet hatása, titok, magány, pusztulás) 
– A különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 

kitágító eljárások keresése, kísérletezések által 
– Kísérletek olyan mûformák és mûvészeti technikák segítségével, melyek a 20. 

század képzõmûvészetében jelentek meg elõször (fotó–kinetikus és elektronikus 
mûvészetek, multimédia, installáció, environment, performance és 
akciómûvészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, 

képzõmûvészeti határterületek) 
– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 

segítségével 
– Mûalkotás igényû dokumentáció készítése 
Alkalmazott mûvészet 

– Tervezõ grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan 
(plakát, kiadvány, meghívó, web–lap) 

– Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a 
sokszorosítás technikájának felhasználásával 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 
képviselõit, 
– a grafika és festészet mûfaji lehetõségeit és korlátait, 

– a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetõségeit. 
Legyen képes: 

– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 
alkalmazására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, 

megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
– az általa választott mûhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

– mûalkotás és környezet összefüggéseibõl fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 

kitágító eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 



– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
– Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának 
ösztönzése. 

– A különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 
kitágító eljárások keresésé elõsegítése. 

– Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek: 

A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 
A látvány átértelmezése a nézõpont és képkivágás segítségével 

A valós és virtuális tér 
A filmtér, filmidõ sajátosságai 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselõi 

A személyesség hatása 
Intermédia–kísérletek 

A film mûfaji lehetõsége 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 
A látvány 
– Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézõpontból és képkivágással 

– Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 
Láttatás – képi közlés 

– Film készítése egy emlékrõl, álomról 
– Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok 
segítségével 

– A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézõpontok és képkivágások vizuális 
kifejezõerejének felhasználásával 

– A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteibõl önálló festészeti vagy 
grafikai lapok, variációk készítése 
– Egy film elkészítéséhez nagyméretû filmtér, illetve figura megalkotása 

– Filmtér és filmidõ értelmezése a személyes alkotás során 
Intermédia – kísérletek 

– Saját személyes üzenet–kísérlet 
– Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és 
megközelítésekkel 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy mûvészeti problémák, témák körüljárása 
(például: idõ, válasz, kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás) 

– A különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 
kitágító eljárások keresése, kísérletezések 
– Kísérletek olyan mûformák és mûvészeti technikák segítségével, melyek a 20. 

század képzõmûvészetében jelentek meg elõször (fotó–kinetikus és elektronikus 
mûvészetek, multimédia, installáció, environment, performance és 

akciómûvészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, 
képzõmûvészeti határterületek) 
– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 

segítségével 
– Mûalkotás igényû dokumentáció készítése 

Vizsgamunka 



– Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval 

elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet mûfajából 
– A koncepció és tervvázlatok rögzítése 

– A tervezett mû és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk 
– A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelõ technikai megoldások 
kiválasztása 

– A kész mû, mûsorozat installálása 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 

képviselõit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét, 

– a grafika és festészet mûfaji lehetõségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendõket. 
Legyen képes: 

– alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, 

megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– mûalkotás és környezet összefüggéseibõl fakadó ismeretek alkalmazására, 

– a különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 
kitágító eljárások keresésére, alkalmazására, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 

– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok 
képviselõit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét, 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 
használatát, 

– a grafika és festészet mûfaji lehetõségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendõket. 
A tanuló legyen képes: 

– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 
alkalmazására, 

– önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, 
megvalósítására, 

– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– mûalkotás és környezet összefüggéseibõl fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különbözõ mûfajok, stílusok, technikák határait átfedõ, a lehetõségeket 

kitágító eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– a biztonsági és balesetvédelmi elõírások betartására. 



A mûvészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekbõl áll. 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Grafika és festészet mûhelygyakorlat 
– tervezés 50 perc 

– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga idõtartama: max. 10 perc 

A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhetõ 
legyen a tanuló tervezõ, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a 

grafika és festészet anyagairól, mûfaji sajátosságairól, esztétikai 
törvényszerûségeirõl megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, 

képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
1. A grafika és festészet mûhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik 
össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, 
a grafika és festészet mûfajából. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka 
alapján létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélõ képi alkotás vagy 

sorozat, 
– díszlet– és jelmeztervek, 

– murália vagy annak részlete. 
A vizsgamunkát a továbbképzõ utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 
második félévben kell elkészíteni, és a 

mûvészeti záróvizsga napját megelõzõen tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervezõ intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, 
képsorozat, a grafika és festészet mûfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon 

választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 
2. A grafika és festészet mûhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 

– a grafika és festészet legjelentõsebb alkotásai, alkotói, 
– a grafika és festészet anyagai, eszközei, mûfajai, 

– a grafika és festészet mûfajában alkalmazott technikák, 
– az elkészített tervek és mûvek bemutatása, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 

A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 

– a tartalomnak, mûfaji sajátosságoknak megfelelõ megjelenítõ, átíró, kifejezõ 
készség, 
– tervezõi, kivitelezõ készség, 

– színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek 
ismerete, 

– mûalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 



– a felületalakítás módja, 

– kreativitás, egyediség, 
– az elkészült munka összhangja. 

A szóbeli vizsga értékelése: 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerûsége, pontossága, 

– kommunikációs készség. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 

Vizes blokk 
Tároló szekrények 
Munkaasztalok, székek 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltetõ anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Gyûjtött tárgyak, drapériák 
Fényképezõgép 
Filmfelvevõ 

Számítógép 
Szoftverek 

Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 
Mobil lámpa 

Rajztábla (A/3, A/2) 
Vonalzók, olló, snitzer 
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctû, 

linókés, különbözõ méretû fotós gumihenger, grafikai festékezõ lap, linó festék, 
szitafesték szitakeret, spakli, kormozó eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 

Festõ eszköz: ecsetek, festõkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 
Festõállvány (továbbképzõ) 
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



SZÍNMÛVÉSZETI–BÁBMÛVÉSZETI ÁG 

 
AZ ALAPFOKÚ SZÍNMÛVÉSZETI–BÁBMÛVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 
 
Az alapfokú mûvészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – 

figyelembe véve a tanulók érdeklõdését, életkori sajátosságait, elõzetes 
színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetõséget biztosít a színmûvészet–

bábmûvészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik 
gyarapítására, művészeti kifejezõ készségeik kialakítására és fejlesztésére, a 
mûvészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve 

felkészít a mûvészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 
A képzés lehetõvé teszi mindkét területen 

– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 
– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik 
felismerésére és azok színházi 

(bábszínházi) munka során történõ alkalmazására 
– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitûdök 
színjátékban (bábjátékban) való alkalmazását 

– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs 
bõvítését 
– Színházi (bábszínházi) elõadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve 

mások által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 
A színmûvészet területén különösen 

– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 
– Az alapvetõ dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, 
alkalmazását differenciált feladatokban 

– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés 
jellemzõinek megismerését 

– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 
– A színjátéknak mint mûvészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
A bábmûvészet területén különösen 

– Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt; 
– Az alapvetõ bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált 

feladatokban; 
– A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábszínházi 
megjelenítés jellemzõinek megismerését 

– A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 
– Bábjátéknak mint mûvészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
Tanszakok és tantárgyak 
Színjáték tanszak 

Fõtárgy: dráma és színjáték 
Kötelezõen választható tantárgyak: 

beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 
Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

Bábjáték tanszak 
Fõtárgy: bábjáték 



Kötelezõen választható tantárgyak: 

bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól) 
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 

Óraterv 
Színjáték tanszak 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 

választható 
tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 
tantárgyak 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 
2–
4 

2–
4 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

 
 
Óraterv 

Bábjáték tanszak 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 
választható 

tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgyak 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 
2–

4 

2–

4 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

 

A fenti táblázatok Összes óra rovatában az elsõ számok az ajánlott heti minimális 
óraszámra, míg a második helyen 

szereplõ számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges idõre 
utalnak. 
A tanszak kötelezõen elõírt tantárgyainak és azok óraszámainak a 

figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak, valamint más mûvészeti ág 
képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az 
ezen felül tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 



A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is 

lehet, ha a beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan 
heti 1–1 órában önálló tantárgyként oktatja az iskola. 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az elsõ számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 
számjegy a továbbképzõ évfolyamainak számát jelentik. 

A tanítási órák idõtartama: 45 perc 
 

A SZÍNMÛVÉSZETI–BÁBMÛVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 
KÖVETELMÉNYEI 
Kiemelt kompetenciák a színmûvészet területén 

Bemeneti kompetenciák: iskolai elõképzettség nem szükséges 
Szakmai kompetenciák 

Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 
Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 
Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

A színházi mûfajok felismerése 
A szöveg– és elõadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi 

alkotómunka fázisainak, fõbb összetevõinek megismerése, alkalmazása 
Drámai szövegek értõ – színészi szempontokat figyelembe vevõ – olvasása 

Különbözõ színészi technikák megismerése és alkalmazása 
Színházi improvizáció 
Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

Elõadásban (játékban) szerepek megformálása 
A rendezõi instrukciók mentén végzett munka 

Más mûvészeti ágak területérõl származó ismereteinek alkalmazása a 
szerepalkotás során 
Színházi elõadások elemzése, értékelése 

Személyes kompetenciák 
Önállóság 

Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 

Fejlõdõképesség, önfejlesztés 
Társas kompetenciák 

Kapcsolatteremtõ készség 
Kezdeményezõkészség 
Empatikus készség 

Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 

Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 
Módszerkompetenciák 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 

Figyelem összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 

Kiemelt kompetenciák a bábmûvészet területén 
Bemeneti kompetenciák: iskolai elõképzettség nem szükséges 

Szakmai kompetenciák 
Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 



Az animáció útján történõ kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 

A fõbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 
A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése 

A darab–, szerep– és elõadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 
A bábjátékos tevékenység összetevõinek, azok egymásra épülésének 
megismerése, alkalmazása 

A rögzített elõadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, 
alkalmazási lehetõségeik megtapasztalása, a különbözõ játékstílusok felismerése 

A társmûvészetekkel való kapcsolódás lehetõségeinek megtapasztalása 
A bábszínház mûködési struktúrájának megismerése 
A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 

A partnerekkel való alkotó együttmûködés 
A színpadi szituációnak megfelelõ improvizáció 

A bábjáték komplexitásában rejlõ lehetõségek felismerése és alkalmazása 
Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetõségeinek felismerése 
Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetõségeinek felismerése, 

alkalmazása 
Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának 

indokolása, megvalósítása (tanári segítséggel) 
Tanári/rendezõi instrukciók fogadása 

Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történõ eljátszása és reprodukálása 
Különféle szerepek megformálása 
Elõadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 

Személyes kompetenciák 
Kézügyesség 

Önállóság 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

Mozgáskoordináció 
Fejlõdõképesség, önfejlesztés 

Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtõ készség 
Kezdeményezõkészség 

Empatikus készség 
Tolerancia 

Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 

Módszerkompetenciák 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 

Figyelem összpontosítás 
Helyzetfelismerés 

Kritikus gondolkodás 
 
A MÛVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A mûvészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Mûvészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. 



Mûvészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú mûvészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. 

A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 
meghatározásának módja 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – 

valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú mûvészetoktatás 
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A 

mûvészeti 
alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervezõ 
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhetõ és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait 
a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 

követelményeknek, átdolgoztathatja. 
Vizsga tantárgyak 
Színjáték tanszak 

A mûvészeti alapvizsga tantárgyai: 
dráma és színjáték, valamint 

egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 

mozgás és tánc 
zene és ének 
színházismeret 

A mûvészeti záróvizsga tantárgyai: 
dráma és színjáték, valamint 

egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 

zene és ének 
színházismeret 

Bábjáték tanszak 
A mûvészeti alapvizsga tantárgyai: 
bábjáték, valamint 

egy választott tantárgy az alábbiak közül 
bábkészítés 

beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 

színházismeret 
A mûvészeti záróvizsga tantárgyai: 

bábjáték, valamint 
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
bábkészítés 

beszéd és vers 
mozgás és tánc 

zene és ének 
színházismeret 
Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül 

vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény 
pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a 

tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az elõírt tantárgyi követelményeknek 
eleget tett. 



A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a 
mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga 

letétele alól az a tanuló, aki az országos mûvészeti tanulmányi versenyen – 
egyéni versenyzõként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 
teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színmûvészeti és bábmûvészeti ág valamelyik 
tanszakán beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret 

tantárgyakból megszerzett mûvészeti alapvizsga vagy záróvizsga–
bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
A mûvészeti alapvizsga és záróvizsga minõsítése 

A tanuló teljesítményét a mûvészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga 
tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minõsíteni. 

Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészbõl áll, ott a 
tantárgy osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az 
átlagszámítás eredménye öt tizedre végzõdik, a vizsga tantárgy végsõ 

osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntõ. 
A mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból 

kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt 
tizedre végzõdik, a végsõ eredmény meghatározásában a fõtárgyból kapott 

osztályzat a döntõ. 
Eredményes mûvészeti, alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 
valamennyi elõírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a mûvészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely 
vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen 

vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészbõl, illetve vizsga tantárgyból 
kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 
 

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK 
A dráma és színjáték fõtárgy elsõdleges célja, hogy a színházmûvészet – ezen 
belül is elsõsorban a színjáték – iránt 

érdeklõdõ tanulók számára lehetõséget biztosítson a drámán és színjátékon 
keresztül történõ önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és elõadói 

képességeik fejlõdésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka 
alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra 
vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére. 

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus 
tevékenység élményén, a játék örömén keresztül érjük el. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló 
váljon képessé a dráma és a színház értõ befogadására, értelmezésére, illetve 
mûvészi együttmûködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi 

produktumok létrehozatalára. 
Elõképzõ évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos játék örömét 
– a csoportos játék szabályait 

– az érzékszervek mûködésének jelentõségét 
– az alapvetõ emberi, állati mozgássémákat 



– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

– a szerepjátékokban való részvétel élményét 
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, 

mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, 
népmeséket 
Fejlessze a tanulók 

– érzékszerveinek mûködését, érzékelését 
– ritmusérzékét 

– megfigyelõ– és utánzóképességét 
– mozgásos ügyességét, koordinációját 
– együttmûködési képességét 

– hallási figyelmét 
– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– szabálytudatát 
– közösségtudatát 
Ösztönözze a tanulókat 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 
– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és 

betartatására 
– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 
– a játék örömének másokkal való megosztására 

Tananyag 
Bemelegítõ mozgásos játékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 
– Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 
– Egyszerû mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Egyszerû mímes játékok tanári narrációra 
– Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

Érzékelõ játékok 
– Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 
– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Az idõ észlelésének fejlesztése 
Ritmusgyakorlatok 

– Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 
– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 
– Tempótartás (gyors és lassú) különbözõ térformákban 

– Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 
Beszédgyakorlatok 

– Hangok utánzása 
– Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 
– Beszédre késztetõ játékok 

Utánzó játékok 
– Testtartás és mozgás utánzása 

– Hétköznapi tevékenységek utánzása 
– Állatok mozgásának utánzása 
Memória– és koncentrációfejlesztõ játékok 

– Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 
– Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztõ játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok 
– Népi gyermekjátékok 



– Énekes–táncos játékok 

– Mozgásos (testnevelési) játékok 
– Egyszerû szerkezetû drámajátékok 

Csoportos improvizációs játékok 
– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 
– Gyerekversek feldolgozása 

Komplex drámafoglalkozások 
– Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közremûködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 
szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– az érzékszervek mûködésének funkcióját, jelentõségét 

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, 
mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, 

népmeséket (mindegyikbõl legalább egyet) 
Legyenek képesek 

–adottságaiknak megfelelõen a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és 
pontos érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 
– alapvetõ emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó 
játékokban való aktív részvételre 

– legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 
– a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
– társaikkal való együttmûködésre 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos improvizációs játék örömét 
– a csoportos játék szabályait 
– az alapvetõ emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 
– az alapvetõ ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, 
gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket 
– egyes drámajátékok szabályait 

Fejlessze a tanulók 
– érzékszerveinek mûködését, érzékelését 

– ritmusérzékét 
– megfigyelõ– és utánzóképességét 
– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttmûködési képességét 
– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 
– kifejezõkészségét 
– helyzetfelismerési képességét 

– szabálytudatát 
– közösségtudatát 

Ösztönözze a tanulókat 
– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 



– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és 
betartatására 
– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 
Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 
– Fogójátékok 
– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 
– Mímes játékok tanári narrációra 

Érzékelõ játékok 
– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 
– Színkompozíciók összehasonlítása 

– Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 
– Az idõ észlelésének fejlesztése 

Ritmusgyakorlatok 
– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás különbözõ térformákban 
– Futások irányváltoztatással 
– Ritmushangszerek és mozgás 

Beszédgyakorlatok 
– Beszédre késztetõ játékok 

– Beszédgimnasztikai gyakorlatok 
– Beszédszervek ügyesítése játékos formában 
Utánzó játékok 

– Egyszerû mozgástükrözések 
– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemzõ gesztusainak utánzása 

– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 
Memória– és koncentrációfejlesztõ játékok 
– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztõ játékok 
Szerepjátékok, szabályjátékok 

– Népi gyermekjátékok 
– Mozgásos (testnevelési) játékok 
– Egész csoportos és páros munkára épülõ drámajátékok 

– Vetélkedõjátékok 
Komplex drámafoglalkozások 

– Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 
közremûködéssel (térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a 
teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, 

némajáték) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a csoportos játék szabályait 
– az alapvetõ emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 
– a megismert ritmushangszerek használatát 



– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül 
mindegyikbõl legalább egyet) 

– egyes drámajátékok szabályait 
Legyenek képesek 
– adottságaiknak megfelelõen differenciált és pontos érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 
– alapvetõ emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó 

játékokban való aktív részvételre 
– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 
– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
– társaikkal való együttmûködésre 

Alapfokú évfolyamok 
1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát 

– az egyszerû mozgáselemek összekapcsolását 
– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentõségét 
– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvetõ technikáit 
– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 
– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légzõ– és hangképzõ gyakorlatokat 
– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
Fejlessze a tanulók 

– együttmûködõ képességét 
– képzelõerejét 

– mozgásos improvizációs képességét 
– térbeli tájékozódását 
– figyelem–összpontosító képességét 

– megfigyelõ képességét 
– problémamegoldó képességét 

– ritmusérzékét 
– légzõkapacitását 
– hangképzését 

– artikulációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 

– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 
– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 
– társaikkal való együttmûködésre 

– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 
– a csoporton belüli aktív és kezdeményezõ munkára 

– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 

– Összekapaszkodó, érintésére törekvõ, érintés elõl elhúzódó, a gimnasztika 
gyakorlatait játékos szituációba tevõ gyakorlatok (pl. váll–, térdérintõs játékok, 

nehezített speciális helyzetû fogók) 
– Lazító és feszítõ gyakorlatok 



– Térformáló, térérzékelõ játékok: játékos formában különbözõ térformák 

felvétele, formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, 
lánc–típusú népi játékok 

– Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttmûködve 
Beszédgyakorlatok 
– Légzõgyakorlatok 

– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység 
során (pl. tûzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 

– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének 
és hosszának tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 
– Indirekt légzõgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

– Hanggyakorlatok 
– A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok 

tükrözõdése a hangban) 
– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, 
halk hangos) 

– Egymás hangjának felismerése, utánzása 
– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérõ hangzások játékos próbálgatása) 

– Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 
– Játékos hangerõ–gyakorlatok 

– Artikulációs gyakorlatok 
– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 
– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgetõ 

ejtésével 
– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 

– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel 
– Hangsúlygyakorlatok 
– A szóhangsúly gyakorlása (az elsõ szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása 

egyre hosszabb szavakban) 
– Az összetett szavak elõtagjának és a teljes személynév elsõ tagjának 

hangsúlya 
Fantáziajátékok 
– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

– A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 
Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs 
gyakorlatok (pl. versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással 
különbözõ tempóban) 

– Térkitöltõ gyakorlatok 
– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 

– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással 
Dramatikus játékok 
– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

– Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 
Komplex drámafoglalkozások 

– Központi figura köré épülõ dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és 
ábrák készítése, állókép, gyûlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, 
maszkok, beépített szereplõ, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 
– a helyszín fogalmát, jelentõségét 



– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvetõ technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légzõ– és hangképzõ gyakorlatokat 
– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
Legyenek képesek 

– egyszerû képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 
– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 
– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 
– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentõségének felismerésére 

– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 
– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való 

részvételre 
2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 
– a bizalomra épülõ kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthetõ beszéd alapjait 
– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a fõhõs, a szereplõk fogalmát 
– a szereplõk ábrázolását segítõ egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 
– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 
Fejlessze a tanulók 
– figyelem–összpontosító képességét 

– megfigyelõ képességét 
– együttmûködõ képességét 

– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 
– fogalmazási és kifejezõ képességét 
– dramatizáló képességét 

– rögtönzési képességét 
– elméleti drámaelméleti tudását 

Ösztönözze a tanulókat 
– figyelmük tudatos összpontosítására 
– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 
– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, 

megváltoztatására 
– önálló verbális megnyilvánulásra 
– pontos és kifejezõ szerepjátékra 

– önálló dramatizálásra 
Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 
– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, 
fordított testhelyzetben 

– Indítás és megállás különbözõ tempóban, helyzetben, magasságban történõ 
gyakorlása versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú 

játékok) 
Lazító gyakorlatok 



– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 
Beszédgyakorlatok 

– Légzõgyakorlatok 
– A különbözõ légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 
– A célszerû beszédlégzés folyamatának ismertetése 

– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben 
– Zörej nélküli belégzést követõ kilégzés a laza testtónus megõrzése mellett 

– Kapacitásnövelõ gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus 
megtartása mellett (legfeljebb 40–50 szótag) 
– Hanggyakorlatok 

– Játékos hangerõpróbálgatás 
– Hangok próbálgatása az erõs érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 

– Artikulációs gyakorlatok 
– Az áll nyitó mozdulatát megerõsítõ gyakorlatok 
– Nyelvmozgást ügyesítõ gyakorlatok 

– Ritmus és tempógyakorlat 
– Versek ütemezése kötött mozgással 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 
– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A kijelentés hanglejtése 
Koncentrációs gyakorlatok 
– Játékok számokkal 

– Kérdés–felelet típusú játékok 
– Mozgáskoncentrációs játékok 

– Kapcsolatteremtõ és bizalomgyakorlatok 
– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 
– Vakvezetõ játékok alapváltozatai 

Improvizációs játékok 
– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 
– Szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, képzõmûvészeti alkotások 
reprodukcióival, a szereplõk jellegzetes vonásainak megadásával) 

– Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban 
elõkészített improvizációkkal 

Komplex drámafoglalkozások 
– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 
– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró 

szék, szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, 
belsõ hangok, szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 

Drámaelméleti alapok 
– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, 
jelenet, jelenet kezdete és vége, fõhõs, 

szereplõk, helyszín) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 
– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülõ kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 
– a tiszta, érthetõ beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a fõhõs, a szereplõk fogalmát 
– a szereplõk ábrázolását segítõ egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 



– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 
Legyenek képesek 

– figyelmük tudatos összpontosítására 
– társaik, önmaguk és a felnõtt világ érzékeny megfigyelésére 
– a bizalom megélésére 

– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 
– tiszta és kifejezõ verbális megnyilatkozásokra 

– egy nagyobb lélegzetû vers vagy próza pontos, tiszta, érthetõ elmondására 
– aktív szerepjátékra 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– az együttérzõ beleélés szükséges voltát 
– a szavak nélküli közlések jelentõségét 
– a nonverbális kommunikáció csatornák mûködését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
– a feszültség élményét és fogalmát 

– az analógiás gondolkodás alapjait 
– a karakter fogalmát 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
Fejlessze a tanulók 
– légzéskapacitását 

– térhez igazodó beszédét 
– artikulációs képességét 

– empátiás képességét 
– verbális és nonverbális kommunikációs képességét 
– fantáziáját és kreativitását 

– differenciált kifejezõképességét 
– fogalmi gondolkodását 

– kooperációs készségét 
Ösztönözze a tanulókat 
– elfogadó együttmûködésre 

– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 
– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 

– Versenyjátékok, különbözõ típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses 
játékok a megfelelõ intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség 

elvezetésére 
– Különbözõ tempójú, karakterû és funkciójú futástípusok 
– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetõt követõ futás 

– Lazító gyakorlatok 
– Feszítés–lazítás testrészenként 

Beszédgyakorlatok 
– Légzõgyakorlat 
– A be– és kilélegzett levegõ mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus 

megtartása mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 
szótag) 

– Hanggyakorlatok 
– A térhez igazodó hangerõ gyakorlása 



– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelõ tónusának összehangolásával 

(pl. rikkancs, piaci árus, idegenvezetõ) 
– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörõ mondókák 
– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 
– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

– Ritmus és tempógyakorlat 
– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat 
– A kérdezés hangsúlya kérdõszóval és anélkül 
– A kérdezés hanglejtése kérdõszóval és anélkül 

Kapcsolatteremtõ és kommunikációs játékok 
– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezõképességét fejlesztõ játékok, gyakorlatok 

– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 
– Üzenetek (pl. utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és 
gesztusokkal 

Fantáziajátékok 
– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 
– Belsõ képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

Improvizációs játékok 
– Szituációs játékok vázlat megadásával 
– Különbözõ karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 
– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése 

improvizációkban 
Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 
– Tükörjátékok 

– Távolságtartó játékok 
– Szoborjátékok 

Ön– és társismereti játékok 
– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok 
vására) 

– Egyszerû visszajelzésekre építõ játékok 
Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértõ köntösében, 
telefonbeszélgetés, az élet egy napja, fórum–színház, Hogyan történt? 
konvenciókkal) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– az együttérzõ beleélés szükséges voltát 
– a szavak nélküli közlések jelentõségét 
– a nonverbális kommunikáció csatornák mûködését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
– az analógiás gondolkodás alapjait 

– egyes karakterjellemzõket 
– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
– a belsõ feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

Legyenek képesek 
– a szavak nélküli közlések különbözõ élethelyzetekben való felismerésére 

– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 



– aktív részvételre különbözõ élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, 

komplex drámaórákban 
– feszültségteremtõ drámai jelenetek létrehozására 

– beszédüket a térhez igazítani 
– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történõ elvégzésére 
4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– az elemzõ gondolkodás lényegét, használatát 
– különbözõ hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 
megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözõségét 
– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
– az idõmértékes versek ritmizálását 
– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 
– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 
– kifejezõ beszédét 
– testkontrollját 

– elemzõ gondolkodási képességét 
– szóbeli és nem szóbeli kifejezõképességét 

– fogalmazási képességét 
– helyzetfelismerési képességét 
– problémamegoldó képességét 

– együttmûködési képességét 
– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 
– elõadói képességét 
– improvizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 
– különbözõ élethelyzetek és morális problémák erõszakmentes kezelésére 
– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejezõ használatára 

– a különbözõ közlésformák differenciált alkalmazására 
– egy–egy életkoruknak megfelelõ rövid vers vagy prózai mû részletének 

bemutatására 
– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 
– életkoruknak megfelelõ rangos színházi elõadások, színházi nevelési 

programok, filmek megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma 
eszközeivel 

Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások 

(szituációval), testrész–vezetéses futások 
– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 
– Feszítés–lazítás testrészenként 



Beszédgyakorlatok 

– Légzõgyakorlatok 
– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–

70 szótag) 
– Hanggyakorlatok 
– Hangkitalálás 

– Artikulációs gyakorlatok 
– Nyelvtörõk, versek pontos, pergõ kiejtéssel 

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az idõtartamra) 
– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 
– Ritmus– és tempógyakorlat 

– Idõmértékes versek ritmizálása 
– Hangsúlygyakorlat 

– A tagadás hangsúlyai 
Bizalomgyakorlatok 
– Vakvezetéses gyakorlatok 

Improvizációs játékok 
– Rögtönzések életkori témákra 

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 
– Rögtönzések közmondásokra 

– Rögtönzések megadott konfliktusra 
– Rögtönzések megadott témára 
– Rövid monológok különbözõ élethelyzetekben 

Komplex drámafoglalkozások 
– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl. 
riportkészítés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók 
által) 

Színjátékos gyakorlatok 
– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mû részletének önálló elõadása 
– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézõk elõtt 
– A figyelem felkeltése és megtartása 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– különbözõ hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 
megjelenítésének egyes módjait 
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözõségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 
– az idõmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 
– az improvizáció szabályait 
– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
Legyenek képesek 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 
– véleményalkotásra a látott színmûvek, filmek és improvizációk elemzõ 
megbeszélésekor 

– kifejezõ szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
– különbözõ élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különbözõ élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 
drámákban 



– konfliktushelyzetek erõszakmentes megoldására 

– a tér tudatos használatára 
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bizalom fontosságát 
– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

– a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtõ 
használatát 
– a beszédszervek tudatos, célszerû és pontos használatának fontosságát 

– a drámák alapvetõ munkaformáit 
Fejlessze a tanulók 

– megismerõ, önmegismerõ képességét 
– önfegyelmét, színpadi fegyelmét 
– asszociációs képességét 

– konstruktivitását 
– elemzõ gondolkodási képességét 

– kritikai és önkritikai képességét 
– elõadói képességeit 

– improvizációs képességét 
– problémamegoldó képességét 
– együttmûködési képességét 

– analógiás gondolkodását 
– elõadói képességét 

– improvizációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló döntéshozatalra 

– hiteles és õszinte színpadi jelenlétre 
– elõrevivõ, építõ gondolkodásra 

– a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való 
szembenézésre 
– más csoportok munkájának beható megismerésére 

– színházi és mozgásszínházi elõadások megtekintésére 
– színházi elõadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek 

megtekintésére 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 

– Egyensúlygyakorlatok 
– Vezetéses gyakorlatok 

– Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 
Beszédgyakorlatok 
– Légzõgyakorlatok 

– Nyelvtörõ mondókák légzésszabályozással 
– Hanggyakorlat 

– Erõs érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 
– Artikulációs gyakorlat 
– Szinkronizálás 

– Ritmus– és tempógyakorlat 
– Az idõmértékes versek gyakorlása tetszõleges ritmuskísérettel 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlat 
– Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 



– Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi 

Fantáziajátékok 
– Irodalmi mûvek „új címe” 

– Képzõmûvészeti alkotások „elõzménye” 
– Kevéssé ismert irodalmi mûvek befejezése, folytatása 
– Tárgyak nem rendeltetésszerû alkalmazása 

Bizalomgyakorlatok 
– Dõléses, billenéses gyakorlatok 

Improvizációs gyakorlatok 
– Versek indulati tartalmaira épülõ improvizációk 
– Versek által keltett hangulatokra épülõ improvizációk 

– Mozgáselemekbõl építkezõ improvizációk 
– Rögtönzés zenei effektek beépítésével 

– Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 
– Etûdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 
Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 
– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az 

eddig tanult konvenciók alkalmazásával) 
Ön– és társismereti játékok 

– Vélemények közlését és fogadását lehetõvé tévõ szabályjátékok (pl. mi lenne, 
ha?, telefon, ilyennek látlak) 
Színjátékos gyakorlatok 

– Rövid monológ önálló elõadása 
– Rögzített páros improvizációk nézõk elõtt 

– Kapcsolattartás a partnerrel 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 
– a kontraszt fogalmát 

– a beszédszervek tudatos, célszerû és pontos használatának fontosságát 
– a drámák alapvetõ munkaformáit 
Legyenek képesek 

– ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtõ alkalmazására 
– egy–egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 

– a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 
– bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történõ elvégzésére 
– a munka eredményének bemutatására 

– véleményalkotásra a látott színmûvek, filmek és improvizációk elemzõ 
megbeszélésekor 

– kifejezõ szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
– részvételre különbözõ élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 
drámákban 

– a tér tudatos használatára 
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– különbözõ színházi terek jellemzõit 
– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 
megközelítésében 



– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetõségeit a szerepépítés 

folyamatában 
– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különbözõ szerkezetû tanítási drámák lényeges jegyeit 
– az alárendelõ mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

Fejlessze a tanulók 
– színházi fogékonyságát 

– kritikai és önkritikai képességét 
– más mûvészetek iránti fogékonyságát 
– önállóságát, magabiztosságát 

Ösztönözze a tanulókat 
– az elõzõ évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 
– konstruktív együttmûködésre 
– drámai mûvek olvasására 

– színházzal rokon mûvészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 
– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

– más, hasonló mûvészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének 
megismerésére 

– õszinte, építõ szándékú kritikai megnyilvánulásokra 
– nyilvánosság elõtti fellépésre 
Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 
– Lassított mozgás(különbözõ helyzetekben) 

– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 
Beszédgyakorlatok 
– Légzõgyakorlatok 

– Koncentrációs légzõgyakorlatok mozgás közben 
– Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerõ–gyakorlatok 
– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 
– Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, laza pergõ artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 
– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

– Ritmus– és tempógyakorlatok 
– Ritmusgyakorlatok tempóváltással 
– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

– Az alárendelõ mondatok hangsúly– és hanglejtés variációi 
Színházi alapismeretek 

– Színházi térformák (pl. dobozszínház, körszínház) 
– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 
– A „félre” technikája 

– Monológ 
Színjátékos gyakorlatok 

– Különbözõ drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az 
improvizációk és egy adott színdarab 
megjelenítésének elõkészítésében 

– Különbözõ drámai konvenciók (pl. belsõ hangok, „forró szék”) alkalmazása a 
szerepépítés folyamatában 

– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 



– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplõk 

érzelmi állapotának kibontásával 
Felkészülés a vizsgára 

– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 
– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 
Rövid elõadás létrehozása tanári irányítással 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a különbözõ színházi terek jellemzõit 
– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 
– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetõségeit a szerepépítés 

folyamatában 
– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különbözõ szerkezetû tanítási drámák lényeges jegyeit 
– az alárendelõ mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

– az elõzõ évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetõségét 
– a fejlesztõ és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

Legyenek képesek 
– alkotó és eredeti módon hasznosítani az elõzõ évek tapasztalatait 

– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 
– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 
elõkészítésében 

– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során 
– részvételre egy adott mû színpadi feldolgozásának elõkészítésében 

– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 
– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelõ improvizációban, jelenetben 
vagy színházi elõadásban való 

közremûködésre 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– saját teste lehetõségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 
– a különbözõ verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját 

eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét 
– a különbözõ, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját 

eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét 
– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal 
való kapcsolatában 

– a kreatív dramatizálás alapvetõ eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 
– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetõségeit 

saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg 
megjelenítésének elõkészítésében 
– azokat a dramatikus technikákat valamint a társmûvészetek alapvetõ 

kifejezõeszközeit, amelyek a körülöttük lévõ világról való gondolkodásban, 
véleményalkotásban, s azok kommunikációjában segítséget nyújtanak 

Legyenek képesek 
– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 
– társai, önmaga és a felnõtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos 
használatára 

– a bizalom átélésére, az empátiás képesség mûködtetésére társas helyzetekben 



– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való 

alkalmazására 
– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelõ 

kapcsolatteremtésre 
– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 
– a dramatizálás alapvetõ eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív 

dramatizálásra 
– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és 

pontos érzékelésére, a tér kreatív használatára 
– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, 
gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének 

elõkészítésében 
– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közremûködésre, valamint a problémák életkorának megfelelõ szintû vizsgálatára 
és megfogalmazására 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 
Dráma és színjáték improvizáció 2–3 perc színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc vagy 
– elõadás 15 perc 
A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze: 
Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, 
helyszíne, idõpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fõs 
jelenet lehet. A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ, 

legalább tíz tételbõl álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat 
szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. 

Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges 
instrukciókat (helyszín, szereplõk, cselekmény, konfliktus). 
A felkészülési idõ 5 perc. 

Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mû, illetve rögzített 

improvizáció alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 
fõs jelenet/csoportos elõadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a 
csoportban, közös akciókban, együttes játékban közremûködve, illetve egyéni 

színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során 
megszerzett képességeirõl, jártasságáról. 

A vizsga értékelése 
– Improvizáció 
– Az instrukciók megértése, követése 

– Együttmûködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, 
cselekménybe illesztése), 

– Színpadi jelenlét 
– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmû szerepbe 
lépés, szituációban maradás, 

egyértelmû kilépés a szerepbõl) 
– Sûrítés képessége 

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 
– Színpadi produkció 



– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

– Együttmûködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló 
impulzusok erõssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, 

közös játékstílus kialakítása, tartása) 
– Figyelem, koncentráció 
– Színpadi jelenlét 

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 
– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezõeszközök használata 

Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 
– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerûségeit, hatásmechanizmusát 

– az intenzitás fogalmát 
– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
– a koncentráció, az együttmûködés jelentõségét a színjátszásban 

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 
– a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 
– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
– a társak játékát blokkoló vagy elõmozdító megnyilvánulások különbségét 

– az idõ múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelzõ alapvetõ színházi 
konvenciókat (etûdön belül) 

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 
Fejlessze a tanulók 
– koncentrációját 

– kezdeményezõkészségét 
– megfigyelõkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 

– arányérzékét hatás, idõ, tempó, játékmód vonatkozásában 
– együttmûködési készségét 
Ösztönözze a tanulókat 

– az együttmûködésre, a társak játékából való építkezésre 
– közösségi alkotásra 

– diákszínjátszó elõadások megtekintésére 
– drámai mûvek olvasására 
– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való 

reagálásra 
– közösségi alkotásra 

– színházi elõadások megtekintésére felvételrõl 
Tananyag 
Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégzõ, többnyire kamaszkorú fiataloknak a 

valóságtól a színpadig vezetõ út 
megkezdését kívánjuk lehetõvé tenni. Önmaguk megismerése, saját 

személyiségük, képességeik adta lehetõségeik és korlátaik felismerése, a 
körülöttük lévõ világ és a másik ember megfigyelése jelenti a munka elsõ 

szakaszát. Ehhez szükséges, hogy félelem és gátlás nélküli légkör jöjjön létre a 
foglalkozásokon, amelyben mindenki képes felszabadultan játszani, ugyanakkor 
kíváncsian és türelemmel tudja követni társai játékát. Alkotó közösséggé kell, 

hogy formálódjon a csoport, ahol ki–ki kiteljesítheti a játékban személyiségét. 



Számos szabályjátékra, koncentrációs gyakorlatra, csoportépítõ– és 

bizalomjátékra van szükség, hogy mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben 
koncentrált színjátszói állapot. 

Az alapfokú képzés során elsajátítottak tapasztalatait figyelembe véve a 
hétköznapi életanyagból építkezõ, kevés 
szereplõs, rögtönzésre épülõ etûdök létrehozása, kidolgozása jelentheti a 

színpad, a színpadi munka felé vezetõ út 
következõ fázisát. 

Szabályjátékok 
– Ismerkedõ játékok 
– Csoportépítõ játékok 

– Önismereti játékok 
– Verbális és mozgásos koncentrációs játékok 

– Bizalomjátékok 
– Agressziólevezetõ gyakorlatok 
– Feloldó, felszabadító gyakorlatok 

– Fantáziajátékok 
Szobrok, állóképek 

– Egyéni szobrok 
– Páros szobrok 

– Csoportos állóképek (pl. szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, 
megadott hangulatok, kapcsolatok pillanatai – két– és háromszereplõs állóképek) 
– Történetmesélés állóképekkel 

– Drámai tartalmú állóképek (tablók) 
Szabályokhoz kötött szituációs játékok 

– Szinkronjátékok 
– Hotelportás 
– Ismételd a mozdulatot 

– Lavina 
– Stoppos játékok 

Hangjátékok 
– Történetmesélés hangokkal 
– Atmoszférateremtés hangokkal 

– Hangjátékok helyzetre, témára 
Spontán improvizációk 

– Csoportos (egyidejû, egyénre épülõ) improvizációk 
– Spontán improvizációk egyéni vagy páros munkában, az improvizáció 
alapszabályainak betartásával (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a 

kapcsolatot; abba ne hagyd; ne nézz ki) 
Etûdök 

– Etûdök szöveg nélkül 
– Etûdök szöveghelyettesítõ eszközökkel 
– Etûdök tárgyak használatával 

– Etûdök megadott szövegre 
– Etûdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 

– Etûdök indítása, fordulatai, tetõpontja, lezárása 
– A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont–technika 
– Etûdök túlzó, elrajzolt, szélsõséges játékmódban 

– Etûdsorozatok szerkesztési elvei 
– Etûdsorozatok összeállítása önálló munkában 

Mozgásgyakorlatok 



– Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különbözõ típusú, a korábbi évek 

anyagában szereplõ játékok ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak 
megfelelõ intenzitással 

– Lépés– és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai 
szempontok figyelembevétele 
különbözõ típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 

– A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus 
lehetõségeinek kibontása tervezési feladatban 

Beszédgyakorlatok 
– Légzõgyakorlatok 
– Kapacitásnövelés (90–100 szótag) 

– Légzésszabályozás növekvõ szólamokkal 
– Koncentrációs légzõgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl. kötött 

mozgássor végrehajtása közben) 
– Hanggyakorlatok 
– A hangerõt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erõsítés és 

halkítás) 
– A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 

– Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban 
– Artikulációs gyakorlatok 

– A pontos, pergõ artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben 
– Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 
– Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Idõmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva 
– Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán 

– Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján 
– Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával 
– Hangsúlygyakorlatok 

– Az értelmi–, érzelmi hangsúly tanulmányozása 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerûségeit 
– a koncentráció, az együttmûködés jelentõségét a színjátszásban 

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

– a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 
– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 
– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

– a társak játékát blokkoló vagy elõmozdító megnyilvánulások különbségét 
– az idõ múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelzõ alapvetõ színházi 

konvenciókat 
– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 
Legyenek képesek 

– a túlzó, szélsõséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a 
kifejezés érdekében mozgósítani 

– gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 
– saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 
– alkalmazni az idõ múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelzõ 

alapvetõ színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 
– csendben figyelni társaik játékát 

– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
figyelembe véve társaikkal együtt dolgozni 



– a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a típus fogalmát, jelentõségét a színház mûvészetében 
– a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 

– a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 
– az egyes színészi kifejezõeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) 

együttes és elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlõ 
kifejezõerõt 
– a történetmesélés színházi lehetõségeit 

– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, 
helyszínek közös megjelenítése, a narráció formái) 

– az elõadásra készülés, a nézõ elé állás „játékszabályait”, morálját 
– a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 
Fejlessze a tanulók 

– képességét a koncentrált állapot megtartására 
– a befelé figyelési képességét 

– a helyes önértékelését, önkritikáját 
– az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét 

– a vitakészségét, az érvelés kultúráját 
– az ötleteinek, gondolatainak artikulációját 
– a nyitottságát, empátiáját 

– a felelõsségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt 
Ösztönözze a tanulókat 

– az együttmûködésre, a társak játékából való építkezésre 
– saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a 
foglalkozásokon 

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való 
reagálásra 

– közösségi alkotásra, azok bemutatására 
– diákszínjátszó elõadások, fesztiválok megtekintésére 
– színházi elõadások megtekintésére 

– a színházi portálok figyelemmel követésére 
– a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 

Tananyag 
A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek 
típusfigurákat, tipikus élethelyzeteket megjeleníteni improvizációkban és 

rögzített jelenetben egyaránt. Ismerjék meg és bátran használják a túlzó 
játékmód színjátékos eszközkészletét. Tudjanak lényegi vonásokat sûríteni és 

kiemelni. Elõtérbe kerülnek az együttes játék, a közösségi alkotás munkaformái, 
mint a kórusos megszólalás, csoportos improvizáció. 
Szabályjátékok 

– Összetett, többirányú figyelmet követelõ koncentrációs gyakorlatok 
– Ön– és társismereti játékok 

– A bizalomgyakorlatok összetett változatai 
Improvizációk típusfigurákkal 
– A lélektani típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése 

– Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzõik sûrítése 
– Egyéni típusfigura–tanulmányok 

– Hétköznapi típusfigurák különbözõ szituációkban 
– Típusfigurák típushelyzetei 



Színjátékos eszközök fejlesztése 

– A színészi kifejezõeszközök elkülönített használatára rávezetõ gyakorlatok 
– A gesztusok felerõsítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 

– A váltás technikái 
– Kórusgyakorlatok 
– Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 

Etûdök, improvizációk 
– Csoportos improvizációk 

– Etûdök típusfigurákkal 
– Etûdök tipikus élethelyzetekkel 
– Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, 

a szituáció több alapelemének megadásával 
– Etûdök mûalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 

– Etûdsor adott figurákra 
– Jelenet építése 
Drámaórák 

– A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 
– A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 

Mozgásgyakorlatok 
– Gyakorlattervezés: különbözõ típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fûzése, a 

színpadi elvárások figyelembevételével 
– Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s 
önálló levezetése, önálló, a saját színházi 

feladatának megfelelõ bemelegítõ mozgássor megtervezése és elvégzése 
Beszédgyakorlatok 

– Légzõgyakorlatok 
– Kapacitásnövelõ gyakorlatok legfeljebb100–110 szótag 
– Légzõgyakorlatok fizikai igénybevétel közben 

– Légzõgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 
– Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerõgyakorlatok 
– Szöveges hangmagasság gyakorlatok 
– A lágy/meleg hangvétel; a kemény/hideg hangvétel; a hangerõ és a 

hangmagasság váltásai szöveges gyakorlatokban 
– Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, 

megszólaltatása 
– Artikulációs gyakorlatok 
– A suttogott és a halk beszéd célszerû artikulációja 

– Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján 
– A beszédtempótól, hangerõtõl és –színtõl független, pontos, kifejezõ artikuláció 

gyakorlása 
– Ritmus– és tempógyakorlatok 
– Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással 

– A hangsúlyos verselésû és az idõmértékes versek gyakorlása; egyszerû prózai 
szövegek ritmizálása 

– Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 
– Az érzelmek hangsúlyai 
– A szórend és a hangsúly kapcsolata 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, 
különbségeit, viszonyát, eszközkészletét 



– az egyes színészi kifejezõeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) 

együttes és elkülönített használatának gyakorlati alkalmazását 
– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, 

helyszínek közös megjelenítése, a narráció formái) 
– egy elõadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentõségét 
– a történetmesélés színházi eszköztárát 

– az elõadásra készülés, a nézõ elé állás „játékszabályait”, morálját 
Legyenek képesek 

– alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 
– a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 
– egyes színészi kifejezõeszközök együttes és elkülönített használatára 

– személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 
– a kontextust figyelembe véve rögtönözni 

– instrukciókat az improvizációba építeni 
– különbözõ munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 
– ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 

– jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetõségeit 
– a kellékhasználat szabályszerûségeit, alapelveit 
– a jelmez figurateremtõ jelentõségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 
– az élményfelidézés (pl. belsõ képek, emlékek, mozdulatok) lehetõségeit, 

technikáit 
– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket 
(csendek, belsõ hang, belsõ monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, 

ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselekvés) 
– az elmélyítés technikáit (figurák elõélete, jelenet elõzményei, feszítõ 

körülmények, cselekvések, döntések következményei) 
– szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 
– a drámai dialógus sajátosságait 

– az egyszerû státusjátékokat 
Fejlessze a tanulók 

– képességeit az érzetek felidézése terén 
– verbális kifejezõerejét 
– érzékenységét 

– toleranciáját 
– konfliktuskezelõ képességét 

– megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek 
ábrázolása során 
Ösztönözze a tanulókat 

– önálló alkotásra egy elõadás elkészítésének során 
– a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 

– különbözõ mûfajú színházi elõadások megtekintésére 
– jelentõs színházi alkotások megtekintésére felvételrõl 
– az ismertebb színházi folyóiratok olvasására 

Tananyag 
A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénítése) a jellemábrázolás 

felé tett jelentõs lépés: a tanév elsõ szakaszában ezzel foglalkozunk – tudva azt, 
hogy az egyénített típus nem azonos a jellemmel. Az embert megmutatni 



változásai folyamatában, fejlõdésében, a vágyaival és törekvéseivel, 

kinyilvánított akaratával és titkaival, érzelmeivel és gondolataival – mindez a 
színészi munka magasiskolájához tartozik. Ezt az alapfokú mûvészeti képzés 

során csak elemeiben sajátíthatják el a tanulók. 
A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista–naturalista játékmód 
színészi eszközkészletét, és azokat az eljárásokat, amelyek segítségével 

elmélyíthetik, gazdagíthatják és árnyaltabbá tehetik az ábrázolást. 
Megtapasztalják a szöveg és a nem verbális jelek ellentmondásainak jelentését, 

az ebben rejlõ kifejezõerõt, és képessé válhatnak összetett jelentés színjátékos 
megfogalmazására, annak megértésére. Ellentmondásos és szélsõséges 
érzelmeket követelõ élethelyzetekben hitelességre törekedve tudnak 

megnyilvánulni. Megvizsgálják az emberi cselekedetek mozgatórugóit, a 
kommunikáció természetét, ezáltal gazdagodik önismeretük és emberismeretük. 

A típusfigurák egyénítése improvizációkban 
Típusfigurák atipikus helyzetben 
Egyéni jellemrajz–tanulmányok 

Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével 
Jellem változását ábrázoló etûdsor 

Etûdök a figura „hátterének” kidolgozására 
A realista–naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete 

A drámai feszültség növelésének technikái 
Egy drámai mû jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása 
Az élményfelidézés (pl. belsõ képek, emlékek, mozdulatok) lehetõségei, technikái 

A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerûségei 
A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek 

(csendek, belsõ hang, belsõ monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”) 
„belülrõl kifelé”: az érzetektõl a kifejezésig 
„kívülrõl befelé”: a cselekvéstõl az érzetekig, állapotig 

A kellékhasználat szabályszerûségei, alapelvei 
A kellékhasználat gyakorlatai 

Etûdök kellékekkel 
A jelmez figurateremtõ jelentõsége 
Színjáték jelmezben 

Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben 
A drámai dialógus természete 

Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél 
elérésének különbözõ stratégiáira 
Emberi taktikák és stratégiák: fórum–színház 

Egyszerûbb státuszjátékok 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a kellékhasználatra épülõ rögtönzések gyakorlatát 
– a jelmez figurateremtõ jelentõségét 

– az élményfelidézés (pl. belsõ képek, emlékek, mozdulatok) lehetõségeit, 
technikáit 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket 
(csendek, belsõ hang, belsõ monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, 
ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselekvés) 

– a drámai feszültség növelésének technikáit 
– egy–egy jelenet lélektani hátterének jelentõségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 
– a drámai dialógus sajátosságait 



Legyenek képesek 

– egyszerûbb státusjátékokat játszani 
– a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 

– önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sûrítés, drámai feszültség 
növelésének egyes technikáit 
– kelléket használva improvizálni 

– jelmezben improvizálni 
– hitelességre törekedve játszani 

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek 
valamelyikének alkalmazására 
– emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

– típusfigurák elmélyítésére 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a stilizáció eljárásait 

– szimbolikus ábrázolás eljárásait 
– a szerepépítést elõsegítõ egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belsõ 

monológ, szereplõk elõ– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 
– a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, 

darabismeret, háttérismeretek) 
– a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 
– a cselekvõ elemzés alapjait 

– egy elõadás stiláris egységének jelentõségét, a stiláris elmozdulásban rejlõ 
kifejezõerõt 

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 
– egy elõadás hatásdramaturgiájának alapvetõ tényezõit (pl. tempó, kontraszt, 
várakozás) 

– a státuszok jelentõségét 
– a különbözõ státuszjeleket 

Fejlessze a tanulók 
– közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 
– szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 

– szerepformálási képességeit 
– a jeleneteken átívelõ folyamatos jelenlét képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi elõadások 
megtekintésére) 

– a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek 
figyelemmel kísérésére 

– színházi irodalom és szaksajtó olvasására 
– az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség elõtt 
történõ bemutatására 

– legalább egy – a tanultak elsajátítását segítõ – színvonalas (élõ) színházi 
elõadás megtekintésére 

Tananyag 
A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképzõ 
legfontosabb gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk bennük az általuk és velük bejárt 

utat, lehetõséget nyújtunk a színjátszói készségek, képességek és ismeretek 
szintetizálására. Új elem, hogy stlilizációval, szimbolikus ábrázolással tudjanak 

összetettebb, ambivalensebb, egyetemesebb jelenségek kifejezésére kísérletet 



tenni. Ezáltal elmélyülnek a mûvészi ábrázolás, színházi jelentésképzés 

kérdéseiben. 
A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb 

szerkezetû, hosszabb idõt igénybe vevõ improvizációkkal. 
A tanév során készülõ jelenetek, ezekbõl szerkesztett játék vagy elõadás 
egyfajta szintézisre ad lehetõséget, ezzel együtt a képzés során megszerzett 

tudás alkalmazására: a következetes, igényes színházi alkotómunka 
megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi jelek rendszerében 

minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Ennek részeként a 
tanulók a színészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció 
létrehozásához szükséges más színházi tevékenységekben is (csoport szinten: az 

összes alapvetõ fontosságú színházi munkában) kipróbálhassák magukat. 
Szabályjátékok 

Ön– és társismereti játékok (”helyem a csoportban”) 
Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylõ bizalomgyakorlatok 
Fantáziát fejlesztõ feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében 

Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”–játékok, státuszok váltogatása 
Etûdök különbözõ stílusokban – stílusgyakorlatok 

A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban 
Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve 

ezek tudatos váltásával 
A színész játéka – amikor a mozgásé, a gesztusé a fõszerep 
Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében) 

A vokális kifejezõ eszközök színpadi használata 
Etûdök zenei motívumok alapján 

A különbözõ auditív színházi eszközök alkalmazása (pl. emberi és zenei hang, 
zörej) 
A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltõ alapanyag) 

A szöveg, mint vokális alkotás alapja 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 
– a cselekvõ elemzés alapjait 

– egy elõadás stiláris egységének jelentõségét, a stiláris elmozdulásban rejlõ 
kifejezõerõt 

– a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentõségét, hatását 
– a szerepépítést elõsegítõ egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belsõ 
monológ, szereplõk elõ– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 

illetve feltételeket (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 
– a státusz jelentõségét 

– a különbözõ státuszjeleket 
– egy elõadás hatásdramaturgiájának alapvetõ tényezõit (pl. tempó, kontraszt, 
várakozás) 

– a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetõségeit 
Legyenek képesek 

– a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 
– a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstõl az expresszív 
játékmódig tartó skálán különbözõ megnyilvánulásokra 

– több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 
– különbözõ státuszú figurák megformálására 

– jeleneten belül státuszt módosítani 
– jellemfejlõdés alapszintû bemutatására 



– társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 

– az improvizáció stiláris egységének megõrzésére, a stiláris váltás tudatos 
használatára 

– ötleteiket az éppen készülõ jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a 
színre állítás folyamatához igazítani 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

– a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi mûfajokat 
– egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének 
gyakorlati jelentõségét és hatását 

– a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló 
cselekvésformákat, technikákat 

– a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvetõ iskoláit 
– a színészi alkotómunka fázisait, fõbb összetevõit 
Legyenek képesek 

– koncentráltan, társaira figyelve, velük együttmûködve részt venni tréningeken, 
próbamunkában, elõadásokon 

– a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a 
valóság tanulmányozására, 

– színházi improvizációra 
– az improvizációk elemzésére, értékelésére 
– egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 

– karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 
– alkattól, képességektõl függõen különféle szerepek megformálására 

– rendezõi instrukciók mentén végzett munkára 
– drámai szövegek értõ, színházi megközelítésû olvasására 
A mûvészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Dráma és színjáték 
improvizáció 3–5 perc 

színpadi produkció 
– jelenet 5–7 perc 

vagy 
– elõadás 15–30 perc 
A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze: 
Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, 
helyszíne, idõpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfõs jelenet 
lehet. A szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ – legalább 

tíz kétfõs improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak 
szöveggel és szöveg nélkül 

elvégzendõ feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell 
adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók 
szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a 

feladatokat tartalmazó tételek közül. Az etûd bemutatása után a vizsgabizottság 
instrukciók alapján variációk bemutatását kéri. A felkészülési idõ 5 perc. 

Színpadi produkció 



A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mû, illetve rögzített 

improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2–3 fõs 
jelenet/csoportos elõadás) vagy szerkesztett játék lehet. A produkcióban a 

tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell közremûködnie. 
A vizsga értékelése 
– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 
– A színpadi megjelenítés alapvetõ szabályainak alkalmazása (érthetõség, 

láthatóság) 
– Együttmûködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, 
cselekménybe illesztése, rugalmasság – reakció váratlan történésekre) 

– Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve 
együttes stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés 

érdekében, az egyes elemek – gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 
– Figyelem, koncentráció 
– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, 

a karakterépítés eszköztárának gazdagsága) 
– A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, 

személyessége, a figurák közti viszonyok,viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 
– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, 

cselekményépítés, sûrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 
– Atmoszférateremtés 
– Színjátszói kifejezõeszközök, intenzitás 

– Fantázia, ötletesség, humor 
– Színpadi produkció (elõadás, jelenet) 

– Koncentráció, figyelem 
– Együttmûködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner 
impulzusainak elfogadása, erõs impulzusok küldése a partner felé, közös 

cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus 
kialakítása, tartása) 

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

– A játék intenzitása 
– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, 

a karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, 
személyessé tétele) 
– Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz 

illeszkedõ színjátékos kifejezõeszközök) 
– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz 

igazodó tempóváltás) 
– Feszültségteremtés 
– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezõeszközök használata 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 

Színpad vagy dobogók 
Egészalakos tükör 
Ritmus– és dallamhangszerek 

CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 



Alapvetõ fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, 

árnylámpák, spotlámpák, mobil fényforrások) 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etûdök vagy elõadások létrehozását segítõ CD–

k, DVD–k 
Tornaszõnyeg 

BÁBJÁTÉK TANSZAK 

 
BÁBJÁTÉK 

A tantárgy célja, hogy a tanulók a bábjátékot, mint komplex mûvészeti kifejezési 
formát élményszerûen, elsõsorban játékba ágyazottan ismerjék meg. A képzés 

feladata, hogy biztosítson lehetõséget az önkifejezésre, a tanulók által elkészített 
egyszerûbb kivitelezésû bábok használatára, képességeik szerint nagyobb 
technikai tudást igénylõ bábtechnikák megismerésére és alkalmazására, a 

megszerzett ismeretek bõvítésére és a kialakított készségek továbbfejlesztésére. 
Biztosítson lehetõséget, továbbá csoportos produkciók létrehozására és 

bemutatására, de a kísérletezést szolgáló tevékenységformákra is. 
Elõképzõ évfolyamok 
1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a kapcsolatteremtés lehetõségeit hangok, mozgás által 
– a természetes és mesterséges környezet formai gazdagságát 
– saját testi adottságainak lehetõségeit a bábjátékban 

– a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különbözõ 
lehetõségeit 

– az ember alkotta tárgyak funkcióinak sokféleségét, a tárgyak formai 
gazdagságát 
– a csoportos játék szabályait 

– a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérõ funkcióba helyezését 
– a tárgyak játék során történõ átalakításának lehetõségét 

– egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetõségét 
– a nyitott és zárt terek közötti különbséget 
Fejlessze a tanulók 

– csoportos megszólalásának képességét 
– az egyénnek a csoporttal való együttmûködési képességét 

– egyéni megszólalásának képességét 
– érzékelésének és megfigyelésének képességét 
– szerepek iránti érzékenységét 

– finommotoros képességét 
– tárgyalkotó és tárgyátalakító képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– csoportos játékra 
– a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– környezetük és saját adottságaik megfigyelésére 
– a testbeszéd megfigyelésére 

– élõlények jellemzõ mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történõ 
felidézésre (pl. fû, virágok, fa, hangya, pók, kígyó) 

– saját mozdulatainak összehangolására 
– egyszerû átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre 
– tárgygyûjtemény kialakítására 

– rövid, egyszerû történet megjelenítésére kézjátékkal, párban 



– csoportos bábjátékban való részvételre 

Tananyag 
A közvetlenül körülöttünk létezõ épített–világ és Én 

– Elõttem, mögöttem, jobbra, balra, lent, fent – térirányok a teremben, 
tájékozódás és tárgyak felismerése csukott szemmel 
– Testem (pl. külsõm, belsõm) 

– Hangom (pl. természetes és elváltoztatott, beszéd és ének) 
– Ritmusaim (pl. a természet ritmusai és én, testem ritmusai) 

– Mozgások (pl. rám jellemzõ mozdulatok, testem adottságaiból fakadó 
mozdulatok, mozdulatlanság és gyorsaság általam, bennem, körülöttem) 
– Egyszerû utánzó mozgások ujjakkal, kézzel, testtel 

– A képmutogató játékok: a kép és én, önarckép (saját festmény), teljesalakú 
kép (fotó) alapján rövid történet magamról 

A közvetlenül körülöttünk létezõ épített–világ és Mi 
– Én és Te, páros– és utánzó–, tükörjátékok ujjakkal, kézzel, mimikával, testtel 
– Egyszerû történet eljátszása párban, a szereplõk fõ jellemzõit (mozgás, forma) 

utánzó kézjátékkal 
– Én és a Többiek, csoportos helyzetgyakorlatok, a csoport által kialakított 

ritmusok, mozgások, mozdulatok 
„színháza” (ehhez népi gyermekmondókák, gyermekdalok, csúfolók, kiszámolók 

akár egy–egy népszokás ünnepköréhez készített szerkesztett vázlat alapján) 
– Csoportos játék tárgyhasználattal 
A közvetlenül körülöttünk létezõ épített–világ és tárgyainak felfedezése 

– Tárgygyûjtemény kialakítása a közvetlen környezetünk tárgyaiból 
– Nyitott és zárt terek kialakítása a tanteremben testünkkel és bútorokkal, 

tárgyakkal, ezekben rövid történetek eljátszása 
A közvetlenül körülöttünk tárgyak felruházása többletjelentéssel 
– Vonulós gyermekjátékok, ahol a tárgyhasználat természetes, és tárgy nélkül 

nem megvalósítható 
– Tárgyhasználatot igénylõ népi gyermekjátékok 

Bábos játék 
– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása tárgyhasználattal 
– Gyerekversek feldolgozása tárgyhasználattal 

– Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása 
tárgyhasználattal, tanári közremûködéssel 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– saját testi adottságaik lehetõségeit a bábjátékban 

– a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különbözõ 
lehetõségeit 

– a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérõ funkcióba helyezésének 
lehetõségét 
– a tárgyak játék során történõ átalakításának lehetõségét 

– egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetõségét 
– a nyitott és zárt terek közötti különbséget 

Legyenek képesek 
– önmaguk és környezetük megfigyelésére 
– élõlények jellemzõ mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történõ 

felidézésre 
– saját mozdulataik összehangolására 

– egyszerû átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre 
– rövid, egyszerû történet megjelenítésére kézjátékkal, párban 



– egyéni és csoportos megszólalásra 

– kapcsolatteremtésre hangok, mozgás által 
– csoportos játékra 

2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a tér irányait, az ebben való tájékozódás módjait 
– a tér átalakításának következtében létrejövõ tartalmi változásait, ezek 

összefüggését 
– a tér benépesítésének lehetõségeit 
– a tárgyakkal alkotott mesei tér belsõ szabályait, 

– a hangok, a hangokat adó tárgyak, ritmus hangszerek fajtáit, az ezekkel való 
játék különbözõ lehetõségeit 

– a termésekbõl való figurák kialakításának módjait 
– a tárggyal való és az élõszereplõs játék közötti különbséget 
– a leggyakrabban elõforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési 

lehetõségeit 
Fejlessze a tanulók 

– fantáziáját 
– figyelmét 

– megfigyelõképességét 
– önismeretét 
– gesztusnyelvi kifejezõképességét 

– verbális kifejezõkészségét 
– kapcsolatteremtõ és együttmûködõ képességét 

– térbeli tájékozódását, térhasználatát 
– finommotoros kézmozgását 
– tárgyalkotó képességét 

– instrukciókövetõ képességét 
Ösztönözze a tanulókat 

– a testbeszéd megfigyelésére, gyakorlására 
– mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására 
– a mese folyamatának követésére, annak önálló alakítására 

– szerepjátékokban minél több szerep kipróbálására 
– a mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására 

– csoportos bábjátékban való részvételre 
Tananyag 
A közvetlenül körülöttünk létezõ természeti világ és Mi 

– Elõttünk, mögöttünk, jobbra, balra, lent, fent – térirányok felfedezése 
– A tér határainak tágítása a tárgygyûjtemény felhasználásával 

– A természet hangjainak megfigyelése 
– Hangkeltés a természetben talált tárgyakkal 
– Termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, madártollak, szálas 

anyagok gyûjtése, figurák létrehozása 
A közvetlenül körülöttünk létezõ természetes és a mesterséges tárgyak tudatos 

összekeverése 
– Legkedvesebb tárgyam, kabalám, játéktárgyam bemutatása (pl. Miért és mióta 
kedves? Mi az eredeti funkciója? Mit lehet még vele tenni? Át lehet–e alakítani 

valami mássá?) 
– A gyûjtött terményeink és kedves tárgyaink közös térbe helyezése 

– A közös térbe helyezett tárgyakról saját történetek kialakítása, a történet 
egyes részeinek megelevenítése 



– Termények és tárgyak egyszerû technológiával történõ átalakítása 

– Az egyszerû technológiával átalakított termények és tárgyak megmozgatása, 
szerepbe hozása 

Típusok és karakterek megjelenítése tárgyakkal 
– A leggyakrabban elõforduló mesefigurák megjelenítése a tárgygyûjtemény 
tárgyaival 

– A megjelenítés lehetõségeinek keresése (sémák és saját utak) 
Bábos játék 

– A tárgygyûjtemény elemeivel játszott saját történetek fejlesztése, összefûzése 
– Mesei figurák szituációba helyezése 
– A mesék csodás erõvel rendelkezõ tárgyainak megjelenítése a 

tárgygyûjtemény elemeivel 
– A szituációk történetté fûzése 

– A szituációk és a történet térbe helyezése 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a tér irányait 
– a tér átalakításának és használatának változatos lehetõségeit 

– a tárgyakkal történõ hangkeltés lehetõségeit a termés– vagy terményfigurák 
készítésének lehetõségeit 

– a leggyakrabban elõfordulómesei figurákat és azok változatos megjelenítési 
lehetõségeit 
Legyenek képesek 

– csoportos térkialakításra 
– tanári instrukciók követésére 

– a mese folyamatának követésére 
– történetalkotásra 
– mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására, azok használatára 

– a játékban a tárgyak helyének, funkciójának felismerésére 
– mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására 

– terménybábok készítésére, játékba helyezésére 
Alapfokú évfolyamok 
1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– bábok, tárgyak mozgatással történõ megelevenítésének egyes módjait 
– a karakteralkotás összetevõit (ábrázolás, mozgás, beszéd) 
– a bábos játék szabad térben lehetséges módjait 

– néphagyományunk egyes mágikus elemeit 
– a szertartás (rítus) fogalmát 

– rítusaink, népszokásaink bábos elemeit, eszközeit és ezek használatának 
módjait, funkcióváltásait 
– a szertartásmester szerepét (pl. mint võfély, mint öreg pásztor, mint farsangi 

alakoskodó) 
– az embert helyettesítõ bábuk szerepét a népszokásokban 

– az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit 
Fejlessze a tanulók 

– koncentrációját 
– kommunikációját a nonverbális jelek észlelése és értelmezése kapcsán 
– testbeszédét 

– problémaérzékenységét, problémamegoldási készségét 



– képességét a tárgyat mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhang 

megteremtésére 
– ritmusérzékét 

– karakterábrázoló képességét 
– beleélõképességét 
– lényegkiemelõ képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– hangutánzásra 

– saját hangi adottságaik kipróbálására, hangjukkal való játékra 
– az életkoruknak megfelelõ, minél többféle szerep kipróbálására 
– ellentétes karakterek mozgásban és hangban való megjelenítésére 

– a maguk által készített bábuval, tárggyal való játékra 
Tananyag 

A tárgy bábbá alakításának elsõ lépései, az átlényegítés fázisai 
– Az egyszerû technológiával átalakított terményeink és kedvenc tárgyaink 
megmozgatása, eredeti funkcióiktól való eltávolítása, új szerepbe emelése 

– Tárgy–metamorfózis játékok különbözõ tárgyakkal 
– Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása 

– Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása 
Kialakított játékterünkben ünnepek teremtése népszokásaink bábos elemeivel 

– Embert helyettesítõ bábok közös felépítése, a velük való vonulás 
– Õszi, téli tavaszi játékok (pl. kisfarsang, betlehemes bábtáncoltatás, farsangi 
alakoskodás, kiszézés) 

– Lány– és legénycsúfolók 
Bábos játék (törekedve arra, hogy a fontos dramaturgiai egységeket bábuval, 

bábjátékkal oldják meg) 
– Egyszerû állatmesék 
– Tündérmesék epizódjai 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a tárgyjáték fogalmát 
– bábok, tárgyak mozgatással történõ megelevenítésének egyes módjait 
– a karakteralkotás összetevõit (ábrázolás, mozgás, beszéd) 

– néphagyományunk egyes mágikus elemeit 
– a megismert rítusok, népszokások bábos elemeit 

– az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit 
Legyenek képesek 
– a tanári instrukciót követõ munkavégzésre 

– egyszerû, botból kialakított bábuk mozgatására 
– tárgyakból egyszerû bábokat alkotni, ezekkel típusfigurák alapvonásait 

megjeleníteni 
– rövid jelenetekben tárgyak segítségével szerepet formálni 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– az egyszerû zsinóros és pálcás marionett anatómiai részeit 
– a felülrõl és hátulról mozgatás módjait, technikáit 
– az ízesüléssel mozdítható és az átváltozó bábuk mozgatásának technikáit 

– a valóságos és a színpadi tér közti legfõbb különbségeket 
– egyszerû színpadi terek használatát 

– a bábu fölött vagy mögött való megszólalás sajátosságait 
Fejlessze a tanulók 



– finommotoros mozgását 

– figyelmét, koncentrációs készségét 
– képességét a mozgás– és tekintetirányok összehangolására 

– térérzékelõ képességét, térhasználatát 
– játékiránynak megfelelõ hangképzését 
– színpadi ritmusérzékét 

Ösztönözze a tanulókat 
– saját ötleteik megvalósítására 

– csoportos alkotóforma gyakorlására 
– a beszéd és a mozgás harmóniájának, egyensúlyának kialakítására 
– koncentrált bábmozgatás begyakorlására 

– a felülrõl és a hátulról mozgatott bábokkal kapcsolatos ismereteik önálló 
bõvítésére 

Tananyag 
Játéktér kialakítása asztalon 
– A játéktér kijelölése, részei, arányai 

– Az asztalon kialakítható különbözõ játékterek alkalmazási lehetõségei 
A felülrõl mozgatott egyszerû plasztikus bábok világa 

– Tárgy bábuvá alakulásának bábjátékos eszközei (pl. koncentráció, tekintet, 
mozdulat) 

– A felülrõl való mozgatás technikai elvárásai (pl. a test, a törzs, a fej helyzete; a 
tömeg és a testsúly arányának 
elosztása; láb nélküli figurák használata) 

– Játék a maguk által készített egyszerû, rögtönzött merevpálcás és zsinóros 
marionettekkel 

– A tér és a lehatárolás (doboz–színház) lehetõségeinek feltérképezése 
– Asztalon papírdobozból bábszínház kialakítása oldaljárásokkal, kipróbálása az 
egyszerû marionett bábokkal. 

A hátulról mozgatott egyszerû plasztikus bábok világa 
– Hátulról mozgatott, kisméretû plasztikus bábok használata (a fejet pálcával, a 

végtagokat kézzel mozgatva) 
– A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgatóval (markolattal) való 
játék 

– A fej–nyak–törzs és a kezek mozgatásának összehangolása 
– Bunraku típusú báb használata 

– A hátulról nyitott színpad lehetõségei 
Színpadi bábjáték 
– Felülrõl vagy hátulról mozgatott, plasztikusan megformált bábokkal 

népmesékbõl vagy legendákból jelenetek 
létrehozása 2–3 fõs csoportokban, tanári közremûködéssel 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a bábszínpadon felülrõl és hátulról való játék lehetõségeit 

– a néma– és a hangokkal kísért játék különféle lehetõségeit 
– a beszéd, a hangsúlyok, a légzés módjait a bábu mozgatása közben 

Legyenek képesek 
– egyszerû felülrõl és hátulról mozgatott plasztikus bábok mozgatására 
– mesék és legendák alakjainak megjelenítésére egyszerû felülrõl és hátulról 

mozgatott plasztikus bábokkal 
– papírdobozból színpadi tér létrehozására és használatára 

3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 



Ismertesse meg a tanulókkal 

– a sík és a plasztikus felületek, formák közötti különbségeket, ezek hatását a 
színpadi játékban 

– a képmutogató játék mûfaji sajátosságait 
– a síkbábok mozgatásának szabályait 
– árnyékok létrehozásának lehetõségeit 

– az árnyék és a fény színpadon betöltött szerepét 
– a mágikus eredetû árnyjátékot 

– a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát, és annak bábtörténeti 
vonatkozásait 
– az árnyfigurák különbözõ fajtáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés), ezek összefüggéseit 
– a takarás mögötti megszólalás sajátosságait 

– a jelenetszerkesztés fõbb szabályait 
Fejlessze a tanulók 
– síkbeli látásmódját 

– mozgásos karakteralkotó technikáját 
– beszéddel történõ karakterábrázolását 

Ösztönözze a tanulókat 
– saját ötleteik megvalósítására 

– csoportos alkotóforma gyakorlására 
– koncentrált bábmozgatás begyakorlására 
– a síkbábokkal és az árnyjátékkal kapcsolatos ismereteik önálló bõvítésére 

Tananyag 
Síkbábok és síkfelületek világa 

– A körülöttünk lévõ térbeli világ síkba fordításának lehetõségei 
– A doboz–színház síkbábjai alulról, felülrõl, hátulról mozgatva 
– Ember méretû síkbábok hátulról mozgatva (bábu játokban történõ 

összeépítése, szétesése) 
– Felülrõl mozgatott síkbábok: kétoldalú (elõl – hátul, jobb – bal oldal), egyszerû 

ízekbõl összeállított, merevpálcás sík–marionettek 
– Alulról mozgatott síkbábok paravánhasználattal 
Árnyak világa 

– Fényforrások és vetítõfelületek az árnyjátékban 
– Árnyékok létrehozása fény elé tartott tárgyakkal, testekkel, síkká alakulásuk 

megfigyelése 
– Az árnyfigurák különbözõ fajtái (pl. telített, áttört felületû, áttört felületû 
színezett) 

– Játék alulról mozgatott árnyfigurákkal 
– Síkbábok és különbözõ drapériák, vetített felületek (pl. képzõmûvészeti 

alkotások, fotók) együttes alkalmazása 
Árnyjáték kezekkel 
– A pontfényben alulról mozgatott (jávai, indiai, egyiptomi, török) technika 

– Kísérletek a fényforrás mozgatásával (fel, le, elõre, hátra) 
Bábtörténet 

– A képmutogató játék mûfaji sajátosságai 
– Az árnyjáték mágikus eredete, megõrzött mágikus elemei 
– A tanult árnyjáték–technikák bábtörténeti vonatkozásai 

Színpadi bábjáték 
– Jelenetszerkesztés 

– Az ókori világok mítoszaiból és/vagy a keresztény kultúrkör legendáiból 
válogatva történetek feldolgozása a tanult technikákkal és mûfajokban 



– Szabadon választott téma rövid etûdben való feldolgozása a tanult technikák 

keverésével, egyedi stílusban 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a síkbábok mozgatásának szabályait 
– a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát 

– az árnyfigurák különbözõ fajtáit 
Legyenek képesek 

– a tanári instrukciót követõ munkavégzésre 
– a sík és plasztikus formák megkülönböztetésére 
– árnyképek létrehozására pontfény megvilágítással 

– paravánon és árnyjátékban egyszerû síkbábok mozgatására 
– jelenetszerkesztésre 

– doboz–színházban kisméretû bábokkal jelenetek elõadására 
– a megfelelõ technikák kiválasztására a jelenetek készítése során 
– karakterek mozgásban, hangban történõ megformálására 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a botbáb képi világának jellemzõit 

– a botos bábok fõ szerkezeti és esztétikai elemeit 
– az egyszerû botbábokat és azok játéklehetõségeit 
– a titiri doboz–színház sajátosságait 

– a paraván mögül, felfelé irányuló megszólalás sajátosságait 
– a kellékhasználat alapvetéseit 

– a tánckoreográfia és a bábu mozdulatsorának összekapcsolását 
– a méretek fontosságát a bábok világában 
– a vajang történetiségét 

Fejlessze a tanulók 
– arányérzékét 

– együttmûködési készségét 
– verbális kifejezõerejét 
– állóképességét 

– testtudatát 
– jeleneteken átívelõ folyamatos jelenlétre való készségét 

– érzelmek, gondolatok gesztusokba való tömörítésének képességét 
– ritmusérzékét 
Ösztönözze a tanulókat 

– önálló gyakorlásra, egymás jelenetsorainak megtekintésére 
– minél több különbözõ karakter megformálására bábjátékában 

– tükör elõtti mozgásgyakorlásra, a hibák javítására 
– állóképességét, testének karbantartását szolgáló gyakorlatok végzésére 
– bábelõadások megtekintésére, ezek elemzésére, a bábjátékos munkájának 

megfigyelésére 
Tananyag 

Alulról mozgatható egyszerû botbábok 
– Bábtáncoltatás titiri doboz–színházban 
– Ízesülésekkel (felkar, alkar) és kézhez rögzített mozgatópálcával ellátott bábu 

használata 
– Több segédpálca alkalmazása (lábak) 

– Óriásfigurák hosszú mozgatópálcákkal/rudakkal, két–három mozgató 
munkájának összehangolása 



– A kellékhasználat alapjai 

– Paraván és háttérelemek, díszletek használata 
– Díszletekkel térkialakítási gyakorlatok 

– Térhasználat a tanult technikákkal 
– Ritmus– és dinamikai gyakorlatok, egyszerûbb koreográfiák tanulása 
– A színpadi kommunikáció alapjai (játszó–játszó, játszó–nézõ) 

Bábtörténet 
– A mítikus bábjáték, a rítus helye és szerepe a bábszínházban 

– A vajang tradicionális megjelenési formája 
Színpadi bábjáték 
– Láncmese feldolgozása titiri doboz–színházban 

– Etûd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult 
bábtechnikákkal 

– A méretek, arányok különbségeire épülõ mitikus, csodás tartalmú játék 
létrehozása 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a botos bábok fõ szerkezeti és esztétikai elemeit 

– az egyszerû botbábokat és azok játéklehetõségeit 
– a titiri doboz–színház sajátosságait 

– a méretek fontosságát a bábok világában 
Legyenek képesek 
– lazító és koncentrációs gyakorlatok végzésére 

– szöveg nélküli és szöveges légzõ–, hang– és artikulációs gyakorlatokra 
– a megismert bábtechnikák és mozgatási elvek tudatos alkalmazására 

– a pálcás mozgatás egyszerûbb módjaival jelenet bemutatására 
– kellék használatára 
– a színpad, a paraván terében feladatok végrehajtására 

5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a színpadi jelenlét, a szerepbelépés fogalmát 
– a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, 

kölcsönhatását 
– az idõ múlásának különféle megjelenítései lehetõségeit 

– a tempó, a ritmus, mint a kifejezõeszközök lehetõségeit 
– a helyszínváltás lehetõségeit 
– a kéz bemelegítõ gyakorlatait 

– a kézjáték, kézpantomim alapjait 
– a kesztyûs játék szabályait 

– a rögzített jellemek, szereptípusok fogalmát 
– a vásári bábjáték magyar hagyományait 
– a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselõit 

Fejlessze a tanulók 
– karakteralkotó, jelentésteremtõ nyelvi és beszédtechnikai eszköztárát 

– bábos improvizációs képességét 
– szöveg– és elõadáselemzési képességét 
– koncentrációs készségét 

– önértékelését, önkritikáját 
– ritmusérzékét 

Ösztönözze a tanulókat 
– saját ötleteik megvalósítására 



– a társakkal való toleráns magatartásra 

– a bábszínpadi elõadás különbözõ feladatainak ellátására 
– a kesztyûbábbal kapcsolatos ismereteik önálló bõvítésére 

– az érdeklõdésüknek és képességüknek megfelelõ bábjátékos területen való 
elmélyülésre 
Tananyag 

A kesztyûbáb világa 
– Az emberi kéz mint forma, mint bonyolult szerkezet, mint anatómiai egység 

– A kéz mint a kommunikáció eszköze 
– A könyök–alkar–tenyér–kézfej kapcsolata 
– A kéz bemelegítõ gyakorlatai 

– Kézjátékok: csupasz és felöltöztetett kéz 
– Mozdulatsorok gyakorlása kötetlen ritmusban és zenére 

– Ábrázolás a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai lehetõségeivel (pl. fa, ház, 
erdõ, kukac, lepke) 
– A kesztyûk tárháza, a különbözõ kesztyûk kínálta jelentésteremtési 

lehetõségek 
– A kézpantomim megjelenítõ képessége, alkalmazási lehetõségei 

– A takarás, a paraván, a háttér– és díszletelemek használata 
– Paravános játék kesztyûbábbal (karakterábrázolás, ellentétes karakterek) 

– A bábjáték létrehozásának folyamata 
– A bábos és közönség kapcsolattartásának lehetõsége (pl. köszönés, kitekintés, 
kikérdezés, kiszólás) 

– A játék akusztikus elemekkel (zenével, zajkeltõ tárgyakkal, szöveggel) való 
kiegészítése 

– Ismerkedés a magyar vásári bábjáték hõseivel (Paprika Jancsi, Vitéz László) 
Bábtörténet 
– A vásári bábjáték magyarországi tradícióit 

Színpadi bábjáték 
– Kézpantomimmel különbözõ tartalmak megjelenítése szólójátékban 

(kellékhasználattal) vagy csoportosan 
– Egyéni, majd páros jelenetekben ellentétes karakterek megformálása, 
szerepcsere, szerepátvétel 

– Vásári bábjáték–etûdök létrehozása 
– Etûd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult 

bábtechnikákkal 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, 
kölcsönhatását 

– az idõ múlásának különféle megjelenítései lehetõségeit 
– a helyszínváltás lehetõségeit 
– a kézjáték, kézpantomim alapjait 

– a kesztyûs játék szabályait 
– a vásári bábjáték magyar hagyományait 

– a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselõit 
Legyenek képesek 
– a kéz bemelegítõ gyakorlatainak önálló elvégzésére 

– a kesztyûbáb technikájának alkalmazására 
– kesztyûbábbal rövid jelenetek eljátszására 

– együttmûködésre a paraván mögötti térben 
– az eddig megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 



6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a maszk szerepét a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban 
– a maszk színháztörténeti vonatkozásait 
– a maszkok fajtáit, funkcióit 

– a maszkos játékot elõkészítõ bemelegítõ, lazító és kondicionáló 
mozgásgyakorlatok 

– a maszkos játékot elõkészítõ bemelegítõ és fejlesztõ beszédgyakorlatok 
– a maszkkal történõ játék szabályait 
– a maszkban való megszólalás sajátosságait 

– a jelentõs méretkülönbségû figurák megszólaltatásának lehetõségeit 
– a fõbb bábszínpad–típusokat 

– a színpadtechnika egyszerûbb elemeit 
– a zene, zaj, zörej funkcióit az elõadásban 
– a bábos nyílt színi játékához kötõdõ elvárásokat 

– a pantomimtechnikában használt alapfogalmakat 
– a pantomimes test–technikát segítõ gyakorlatokat 

Fejlessze a tanulók 
– arányérzékét 

– mozgásos és gesztusnyelvi kifejezõkészségét 
– lényegkiemelõ képességét 
– karakterábrázoló képességét 

– színpadi jelenlétét 
– játékintenzitását 

– társmûvészetekhez tartozó (elsõsorban zenei, táncos) kifejezõeszközeit 
Ösztönözze a tanulókat 
– tanári irányítás nélküli feladatmegoldásra 

– az elvégzett feladatok elemzõ értékelésére, önértékelésre 
– társaik ötletének elfogadására 

– arányos feladatmegosztására 
– bábszínpadi elõadások megtekintésére elemzésére, értékelésére 
– bábszínpadi elõadásban való részvételre 

Tananyag 
Maszkok világa 

– A maszkos játékot elõkészítõ bemelegítõ, lazító és kondicionáló 
mozgásgyakorlatok 
– A maszkos játékot elõkészítõ bemelegítõ és fejlesztõ beszédgyakorlatok 

– A maszk a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban 
– A maszk mögé bújás különféle jelentései 

– Félmaszk, teljes maszk, elõl–hátul maszk 
– A maszkos játékok jellegzetességei 
– A tekintet és a fej iránya maszkos játékban 

– Maszkos szerep megformálása 
– A test kommunikációs eszközei maszkos játékban 

– A pantomim a maszkos játékban 
– Tánc a maszkos játékban 
– Kísérletezés a hangok torzításával 

– Élõszereplõ, óriásbáb, maszkos figura, és kisméretû báb együtt a színpadon 
Színpadtechnika 

– A fõbb bábszínpad–típusok (pl. fekete– és kulisszaszínház, marionett–, 
forgószínpad) 



– A színpadtechnika egyszerûbb elemei 

– Kísérletezés különbözõ technikai eszközökkel színpadi effektek létrehozására 
(pl. diavetítõ, írásvetítõ, számítógép) 

Bábtörténet 
– A maszk színháztörténeti vonatkozásai 
Színpadi bábjáték 

– Csoportos elõadás létrehozása az eddigiekben tanult bábtechnikák kevert 
alkalmazásával 

– Etûd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult 
bábtechnikákkal 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a maszkok fajtáit, funkcióit 

– a maszkos játékot elõkészítõ bemelegítõ, lazító és kondicionáló 
mozgásgyakorlatokat 
– a maszkos játékot elõkészítõ bemelegítõ és fejlesztõ beszédgyakorlatokat 

– a maszkkal történõ játék szabályait 
– a maszkban való megszólalás sajátosságait 

– a jelentõs méretkülönbségû figurák megszólaltatásának lehetõségeit 
– a fõbb bábszínpad–típusokat 

– a színpadtechnika egyszerûbb elemeit 
– a bábos nyílt színi játékához kötõdõ elvárásokat 
Legyenek képesek 

– a maszkos játékot elõkészítõ gyakorlatok önálló elvégzésére 
– egyszerû ritmuskíséret rögtönzésre 

– rövid zenei részletre mozgás rögtönzésére 
– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására 
– helyes színpadi beszédre maszkos színpadi munkájában egyaránt 

– testtudatos szerepformálásra 
– pantomimes alapismeretek alkalmazására 

– az eddigiekben megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 

– a bábjáték meghatározó tradícióit 
– az alapvetõ bábtípusokat és bábtechnikákat 

– a fõbb bábszínpad–típusokat 
– az általuk használt bábu felépítését, fõbb alkotórészeinek elnevezését 
– a bemelegítõ, kondicionáló, fejlesztõ beszéd – és mozgásgyakorlatokat 

– az alapvetõ improvizációs technikákat 
– az alapvetõ szakkifejezéseket (pl. paraván, mozgatókereszt, gapit) 

Legyenek képesek 
– a tanári instrukciók mentén végzett munkára 
– a bemelegítõ, kondicionáló, fejlesztõ beszéd– és mozgásgyakorlatok önálló 

elvégzésére 
– testtudatos mozgásra 

– a bábu általi kapcsolatteremtésre, illetve érzelmi, gondolati tartalmak 
kifejezésére 
– a megfigyelt és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elvégzésére, 

megismétlésére 
– egyszerû bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelõ 

alkalmazására 



– az anyag életre keltéséhez szükséges egyszerû átalakító vagy tárgyalkotó 

tevékenységre, eszközhasználatra 
– a lényegkiemelésre 

– improvizációra 
– verbális produkcióban a szöveg kifejezõ megszólaltatására 
– a partnerekkel alkotó együttmûködésre 

– bekapcsolódni az adott bábjátékhoz szükséges, egyszerûen kivitelezhetõ 
látványelemek (bábu, díszlet, kellék) csoportos megtervezésébe és 

kivitelezésébe 
– adottságaiknak és képességeinek megfelelõen az adott tartalmak kifejtésére 
komplex játék (jelenet vagy jelenetsor vagy elõadás) formájában 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 
Bábjáték 2–3 perc 

A vizsga tartalma 
A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával improvizáción 

alapuló egyéni vagy páros jelenetet készít és mutat be. A vizsga helyszínén 
biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelõ, de legalább tizenöt darab 

környezetükben található használati tárgyat (pl. cipõk, üvegpalackok, konyhai 
eszközök). A jelenetnek reprezentálnia kell az eddig tanultak egységben való 
kezelését, alkotó módon való felhasználását (pl. a bábjátéki elemek 

hatásmechanizmusa, a jelenetszerkesztés). 
A jelenethez kapcsolódhat szöveg, zene, hanghatás, tánc is. Szükség szerint 

igénybe vehet segítõt (pl. kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai 
eszközök, hangeffektusok alkalmazásához). 
A vizsga értékelése 

– A bábuval történõ kifejezés ereje, hitelessége 
– A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága 

– Verbális produkció esetén a nyelvi kifejezõeszközök használata 
– A tekintet tudatos irányítása 
– A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, 

összehangoltsága 
– A zene és hanghatások figyelembevétele 

– A díszletek, kellékek használata 
– Páros vagy csoportos produkció esetén a koncentráció, az együttmûködés 
– Eredetiség, kreatív megoldások 

– A jelenet kifejezõeszközeinek összhatása 
Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– az egyensúly és a gravitáció központi szerepét 
– az egyensúlygyakorlatokat 

– a felülrõl lefelé irányuló hang képzésének technikáját 
– a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját 
– a marionett–technikában rejlõ speciális ábrázolási lehetõségeket 

– a bonyolult marionett–technikákat és alkalmazásukat 
– a marionett–játék hagyományait 

– a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait 
– a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 



Fejlessze a tanulók 

– térérzékelését, térhasználatát 
– finommotoros képességeit 

– mozgáskoordinációját 
– egyensúlyérzékét 
– állóképességét 

– koncentrációját 
– improvizációs készségét 

– együttmûködési készségét 
– a felülrõl lefelé irányuló hang képzésének technikáját 
Ösztönözze a tanulókat 

– a bábjáték során használt bábuik, eszközeik megtervezésére, elkészítésére 
– bábszínpadi elõadások megtekintésére, abban a bábszínész munkájának 

elemzésére, értékelésére 
– bábelõadás bemutatására 
– a marionett játékkal kapcsolatos ismereteik önálló bõvítésére 

Tananyag 
Marionettek világa 

– Az egyensúly és a gravitáció központi szerepe 
– Egyensúlygyakorlatok 

– Egymás testének felzsinórozása, közös játék: engem mozgatnak, én mozgatok 
– A bábu súlypontjai, függesztési pontjai, felzsinórozása 
– Mozdulatsorok tervezése és kivitelezése önállóan és csoportban 

– Mozgáskompozíciók zenére 
– A naturalisztikus és szürreális ábrázolás speciális lehetõségei 

– A mozgatók kiemelt és segítõ szerepben 
– Különbözõ marionett–technikák (pl. pálcás, egy– és többzsinóros, átváltozó, 
szétváló) alkalmazása 

– A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, mûködési elvének összefoglalása 
– A marionett színpad szerkezete és szcenikai megoldásai (járatok és függönyök 

fajtái, takarások módjai, használata) 
Bábtörténet 
– A marionettjáték színháztörténeti vonatkozásai 

Színpadi bábjáték 
– Csoportos elõadás létrehozása marionett–technikákkal 

– Etûd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult 
bábtechnikákkal 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– az egyensúlygyakorlatokat 

– a felülrõl lefelé irányuló hang képzésének technikáját 
– a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját 
– a marionett–technikában rejlõ speciális ábrázolási lehetõségeket 

– a bonyolult marionett–technikákat 
– a marionett–játék hagyományait 

– a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait 
– a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 
Legyenek képesek 

– a szerepelemzési, szerepépítési módszereket gyakorlatban alkalmazni 
– zsinóros marionett mozgatására 

– a megismert mozgatási technikák improvizáció során történõ alkalmazására 



– a marionett bábu mozdulatsorának megtervezésére, a mozdulatsor 

begyakorlására 
– zenei ritmusokra való bábmozgatásra 

– a felülrõl lefelé irányuló megszólalás helyes alkalmazására 
– a naturalisztikus és szürreális megoldások megvalósítására 
8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját 
– a bunraku bábszínpadot 
– a feketeszínházat és változatait 

– a fényutcás játékmódot 
– a különbözõ bábkesztyû–fajtákat 

– a különbözõ kesztyûbábok arányait, szerkezetét, mozgatását 
– a kesztyûs bábjátékot elõkészítõ bemelegítõ, lazító és kondicionáló 
mozgásgyakorlatokat 

– a kesztyûs bábjátékot elõkészítõ bemelegítõ és fejlesztõ beszédgyakorlatokat 
– az európai vásári bábjáték mûfaji sajátosságait 

– a különbözõ paravánok és állványokra szerelhetõ háttér–díszletelemek 
használatát 

– kétkezes játék sajátosságait 
– a kétkezes kesztyûs bábjátékot elõkészítõ mozgásgyakorlatokat 
– az európai vásári bábjáték–hõsöket 

– egyszerû diavetítõk, elemlámpák, állványra szerelhetõ halogének alkalmazását 
a színpad szembõl történõ megvilágításához 

– a színpadi fény és az idõ kapcsolatát 
– a látvány és az akusztikus mezõ összekapcsolásának lehetõségeit 
Fejlessze a tanulók 

– koordinációs készségét 
– a tanulók együttmûködési készségét 

– a bábu és mozgatóinak összjátékát 
– verbális kifejezõkészségét 
– hangkarakter–formáló képességét 

– érzelemfelidézõ képességét 
– rögtönzésben való jártasságát 

Ösztönözze a tanulókat 
– a megszerzett mozgatástechnikai szint gyakorlás útján történõ megtartására 
– a bábkészítés, bábmozgatás és szerepformálás kölcsönhatásának kialakítására 

– a választott bábjátékmódnak megfelelõ színpadi játékra 
– a kivitelezési munka részfeladatainak összehangolására 

– látott elõadások, jelenetek elemzésére, értékelésére, önértékelésre 
– egyéni megoldások keresésére 
– önálló kezdeményezések kidolgozására 

– a rögtönzésen alapuló játékra 
Tananyag 

A bunraku bábok világa 
– A bunraku bábu felépítése, mozgatása 
– A bábu és mozgatóinak összjátéka 

– A bunraku színpada 
– A feketeszínház és változatai (technikai megoldások kipróbálása, fényutcák 

kialakítása) 
– Feketeszínház: játék fényutcában 



– A mozdulat folyamatának megtervezése, végigkövetése, megvalósítása, 

mozdulatok begyakorlása 
– Jelenetek szerkesztése, elõadása 

Kesztyûbábok világa 
– Különbözõ bábkesztyû–fajták 
– A bábu aránya, szerkezete, mozgatása 

– A kesztyûs bábjátékot elõkészítõ bemelegítõ, lazító és kondicionáló 
mozgásgyakorlatok 

– A kesztyûs bábjátékot elõkészítõ bemelegítõ és fejlesztõ beszédgyakorlatok 
– Az európai vásári bábjáték mûfaji sajátosságainak összegyûjtése (pl. ellentétes 
karakterek, állandó figurák, jó és rossz küzdelme, dinamikus és pergõ ritmus, 

rögtönzés, a közönséggel való közvetlen kapcsolat) 
– Ellentétes karakterek tervezése (egyéni munka), etûd felépítése, mozgássor 

megtanulása és bemutatása 
– Különbözõ magasságú, mélységû, szélességû paravánok és állványokra 
szerelhetõ egyszerû háttér–díszletelemek használata 

– Kétkezes játék gyakorlása 
– Humor és groteszk hangnem a színpadon 

– Ismerkedés az európai vásári bábjáték–hõsökkel (pl. Punch, Guignoll, Hans 
Wurst) 

– A szembõl megvilágított színpad (egyszerû diavetítõk, elemlámpák, állványra 
szerelhetõ halogének kipróbálása) 
– A fény és az idõ kapcsolata (az idõmúlás fénnyel való jelzése) 

– Fényvisszaverõ, csillámló felületek kipróbálása (pl. tükrök, üvegfelületek, tûz– 
és vízhatás) 

– Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltõ eszközökkel való kísérletezés 
– A látvány, az akusztikus mezõ és a mozgás összekapcsolása 
Bábtörténet 

– A bunraku történeti hagyományainak megismerése 
– A vásári bábjáték és mutatványosság története, az utcaszínházi mûfaj 

megjelenése 
Színpadi bábjáték 
– Bunraku technikájú bábuval jelenetek, jelenetsorok létrehozása 

– A tradicionális vásári bábjáték–részlet bemutatása 
– Etûd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult 

bábtechnikákkal 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját 
– a bunraku bábszínpadot 

– a feketeszínházat és változatait 
– a fényutcás játékmódot 
– a különbözõ bábkesztyû–fajtákat 

– a kesztyûs bábjátékot elõkészítõ bemelegítõ, lazító és kondicionáló 
mozgásgyakorlatokat 

– a kesztyûs bábjátékot elõkészítõ bemelegítõ és fejlesztõ beszédgyakorlatokat 
– az európai vásári bábjáték mûfaji sajátosságait 
– a különbözõ paravánok és állványokra szerelhetõ háttér–díszletelemek 

használatát 
– kétkezes játék sajátosságait 

– a kétkezes kesztyûs bábjátékot elõkészítõ mozgásgyakorlatokat 
– az európai vásári bábjáték hõseit és mûfaji sajátosságait 



Legyenek képesek 

– a bábjátékos munkájukat a bábjáték egészébe illeszteni, annak céljait szolgálni 
– tanári–rendezõi instrukciók alapján dolgozni 

– bábuját a játék tartalmának megfelelõ mozgatni 
– a helyes színpadi beszédre szerephelyzetben 
– a bunraku bábu mozgatása során magas fokú együttmûködésre 

– a bunraku bábbal játszott jelenetben egyszerû díszletelem használatára 
– kesztyûbáb szerkezeti felépítésének megfelelõ bábmozgatásra 

– ellentétes karakterû figurákat jelenetbe helyezni 
9. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– zártterû dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetõségeit 

– különbözõ árnyfigurák játéklehetõségeit 
– a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit 
– festett hátterek használatát 

– az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait 
– a polgári bábjátszás jelentõsebb képviselõit, állomásait 

– a mûvészi bábjáték sajátos lehetõségeit, jeles magyar alkotóit, alkotómûhelyeit 
– a bábszínésznek, bábjátékosnak a különbözõ színházi struktúrákban betöltött 

szerepét 
Fejlessze a tanulók 
– stílusérzékét 

– mûvészi látásmódját 
– képalkotó képességét 

– animációs látásmódját 
– lényegkiemelõ képességét 
Ösztönözze a tanulókat 

– egyéni munkavégzésre, önálló elképzeléseik megvalósítására 
– társai és saját bábjátékos munkájának értékelésére 

– adottságaiknak, képességeiknek leginkább megfelelõ játékmód megtanulására, 
az abban való elmélyülésre 
– a társmûvészetekben rejlõ lehetõségek keresésére és felhasználására 

– kísérletezésre a bábszínház képi világának egyedivé tétele érdekében 
– bábszínpadi elõadások megtekintésére, elemzésére, értékelésére 

– bábszínházak és/vagy bábmûvészek munkájába való betekintésre 
– a tanulók által készített bábelõadás bemutatására 
Tananyag 

Árnyszínházak, árnybábok világa 
– Zártterû dobozszínházban (elemlámpával, gyertyával) kialakítható árnyjáték 

– Az emberi kézzel, az emberi sziluettel, tömör síkidomokkal, áttört 
síkfelületekkel való kísérletezés, események vetítõernyõn való megjelenítése 
– A fényforrás helyének tudatos kialakítása 

– Az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, egyszerû figurák elkészítése 
– Játék különbözõ árnyfigurákkal 

– Az egyes bábtechnikák árnyjátékban való alkalmazása 
– A nézõpont és a technika összefüggései 
– A világítás lehetõségei a bábszínpadon, a fény fajtái (pl. pont–, szórt–, csúcs–, 

ellenfény) 
– A realitás és az irrealitás határán (pl. két írásvetítõ használatával) 

– Festett hátterek használata (pl. vetített dia háttér, celluloidra festett hátterek, 
vegyes anyagú hátterek) 



– A festõi hátterek alkalmazásának jelentõsége 

– A bábszínésznek, bábjátékosnak a különbözõ színházi struktúrákban betöltött 
szerepe 

Bábtörténet 
– A mûvészi bábjáték kialakulása Magyarországon és a világban 
– A társmûvészetek hatása a bábmûvészetre 

Színpadi bábjáték 
– Szabadon választott témához fénytechnikai kísérletek, majd ezek 

eredményeinek beépítése elõadásba 
– Árnyszínházi bábelõadás létrehozása 
– Etûd készítése önállóan vagy párban szabadon választott témára az 

eddigiekben tanult bábtechnikákkal; ezeket független jelenetekként vagy 
egymásba fûzve adják elõ 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– zártterû dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetõségeit 

– különbözõ árnyfigurák játéklehetõségeit 
– a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit 

– festett hátterek használatát 
– az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait 

– az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat 
Legyenek képesek 
– bonyolultabb mozgatási technikájú bábu mûködtetésére 

– az árnyszínházi elõadás létrehozásában, különbözõ szerepekben és funkciókban 
történõ közremûködésre 

– tanulmányai során szerzett bábszínházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó 
felhasználására 
 10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat 
– az új bábszínpadi törekvéseket 
– néhány kiemelkedõ bábszínházi elõadást 

– a manufaktúra jellegû kiscsoportos együttmûködést 
– az értékelés fontosságát, az értékelési szempontokat 

Fejlessze a tanulók 
– a bábszínpadi munkában való jártasságát 
– színpadi jelenlétének erejét 

Ösztönözze a tanulókat 
– önálló kísérletezésre, gyakorlás általi fejlõdésre 

– a bábjáték sajátos kifejezési formáinak alkalmazására 
– a bábjáték során használt eszközeik elkészítésére vagy megtervezésére 
– minél több bábelõadás megtekintésére, megbeszélésére, elemzésére, 

értelmezésére 
– a bábszínészet hivatásszerûen gyakorolt módjainak megismerésére 

Tananyag 
A kísérletezések színháza 
– Kortárs, jeles alkotások megtekintése és elemzése 

– Témához szabadon választott bábtechnika és színpad (pl. paraván, doboz–
színház, díszletek) kialakítása 

– Kiscsoportos együttmûködés a tervezéstõl a kivitelezésig, manufaktúra 
jelleggel 



– Az effektek, a térhasználat, a fény szerepe a tervezett bábjátékban 

– Kiscsoportos bábjáték a létrehozott bábszínházban 
– A létrejött elõadás bemutatása 

– Egymás alkotásainak megtekintése és értékelés (szempont kell legyen pl. a 
bábu és bábos kapcsolata; a bábu megjelenítõ, utánzó, megidézõ, helyettesítõ 
funkciójának játékban való kibontása; a bábu–bábos–tér hármasságának 

kapcsolata; a vizuális megjelenítés egyedi stílusa; a szokásostól eltérõ effektek 
használata) 

Felkészülés a vizsgára 
– Minden tanuló a szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, 
érdeklõdéséhez, képességeihez közel álló témát, ehhez bábtechnikát választ 

– A témát önállóan, jelenetekre bontva, a próbafolyamatot megtervezve, majd 
bepróbálva kell elõadásra kész állapotba hozni 

– Csoportokban egy szabadon választott téma bábszínpadra állítása: a hangsúlyt 
a bábtípusnak megfelelõ mozgatási eljárások begyakorlására, a színpadkép 
kialakítására, a bábuk és bábosok kapcsolatára, a bábszínészi hiteles jelenlétre 

helyezve 
Bábtörténet 

– Nemzetközi és hazai kortárs bábszínházak 
– Új törekvések a bábszínpadon 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat 

– az új bábszínpadi törekvéseket 
– kiemelkedõ bábszínházi elõadásokat 

– a manufaktúra jellegû kiscsoportos együttmûködést 
– az értékelés fontosságát, értékelési szempontokat 
Legyenek képesek 

– a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük érvényesítésére 
– kifejezõ bábmozgatásra 

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására 
– az ábrázolt figura megjelenítésének elemzésére 
– a társmûvészetekben szerzett ismereteiket a bábjátékos munkában 

hasznosítani 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a polgári–mûvészi bábjáték európai hagyományait, kortárs törekvéseit 
– a bemutatásra szánt produkció funkcionális és látványelemeinek mûködését, 

hatását 
– az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását 

– a társmûvészetekkel való kapcsolódás lehetõségét 
– a bábszínház mûködéséhez kapcsolódó legfontosabb mesterségeket 
Legyenek képesek 

– bonyolult szerkezetû (marionett–, bunraku–, árny–) bábu mozgatására és 
alkalmazására 

– az emberi és technikai tényezõk összehangolt alkalmazására 
– a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre 
– a bábu és bábos kapcsolatának értelmezésére a csoportos játékban és mások 

játékában is 
– az általa használt bábu színpadi tartalomnak megfelelõ mozgatására 

– különféle szerepek megformálására, a szerepalkotásban önálló gondolataik, 
egyéniségük érvényesítésére 



– az elõadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára 

– egyéni és csoportos jelenetek önálló összeállítására, elõadására 
A mûvészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Bábjáték 
– egyéni vagy páros jelenet, 3–5 perc 

vagy 
– csoportos jelenet vagy elõadás, 15–30 perc 
A vizsga tartalma 

A tanuló egyéni vagy páros jelenet bemutatásával vagy csoportos 
jelenetben/elõadásban önálló szerep megformálásával teljesítheti a mûvészeti 

záróvizsga követelményeket. A jelenet vagy elõadás készülhet drámai, 
dramatizált vagy szerkesztett mû alapján, illetve zenei vagy képzõmûvészeti 
alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval. A tanulónak 

egyéni vagy páros produkciójában egy szabadon választott bábtechnikát kell 
(kesztyûs, árny, marionett, bunraku, vajang) alkalmaznia, választását indokolnia 

kell. A csoportos jelenet vagy elõadás 
a választott téma szerint épülhet egy kiválasztott bábtechnikára, vagy – ha ez 

indokolt – több együttes alkalmazására. 
A vizsga értékelése 
– A bábuval történõ kifejezés ereje, hitelessége 

– A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága 
– Verbális produkcióban a nyelvi kifejezõeszközök használata 

– A tekintet tudatos irányítása 
– A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, 
összehangoltsága 

– A zene és hanghatások figyelembevétele 
– A díszletek, kellékek használata 

– Páros vagy csoportos produkció esetén koncentráció, együttmûködés 
– Eredetiség, kreatív megoldások 
– A jelenet/elõadás kifejezõeszközeinek összhatása 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 
Paraván (állítható magasságú) 

Dobogók 
Árnyvászon 
Nagyméretû tükör 

Függönyök, takarások 
Díszlettartó állványok 

Bábtípusonként a szerkezetet mutató próbabábu 
Bábkészlet bábtípusonként, tanulói használatra 
Alapvetõ fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, 

árnylámpák, spotlámpák, mobil fényforrások) 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 
Ritmushangszer–készlet, hang–, zörej–, és zajkeltõ eszközök 

BÁBKÉSZÍTÉS 
A bábkészítés tantárgy legfõbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a 
tanulók képzelõerejét, fantáziáját, továbbá tegye lehetõvé, hogy a tanulók 

megismerhessék a bábkészítés során a tárgy bábuvá alakításának élményét. A 



képzés feladata, hogy a tanulók képességeit, eltérõ fejlõdési ütemét figyelembe 

véve fejlessze vizuális érzékenységüket, kifejezõkészségüket, 
alkotóképességüket, bõvítse technikai tudásukat, jártasságukat. 

A tantárgy speciális feladata, hogy a bábjáték fõtárggyal összhangban az ott 
alkalmazásra kerülõ bábok, kellékek, díszletek elõállítását is szolgálja. 
Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a természeti anyagok, a természetben található formák felhasználásának 
többféle módját 

– az ember alkotta formák, tárgyak felhasználásnak többféle módját 
– a tárgyak átlényegítési lehetõségeit 

– a mozgatási irányokat 
– emberi tulajdonságok, jellemvonások, valamint anyagok, formák, arányok 
társításának lehetõségeit 

– gyakran elõforduló mesefigurák terményekbõl/tárgyakból történõ 
elkészítésének egyes lehetõségeit 

Fejlessze a tanulók 
– lényegkiemelõ képességét 

– megfigyelõ képességét 
– a hasonlóságfelismerõ és asszociációs képességét 
– a természetben található formák iránti érzékenységét 

– formaalkotási képességét 
– stílusérzékét 

Ösztönözze a tanulókat 
– a tárgyak funkciójának megváltoztatására 
– az ember alkotta formák megismerésére 

– a különbözõ természetes és mesterséges formák, tárgyak, anyagok szabadon 
történõ összeépítésére 

– az egyszerû tárgyalakító technológiai eljárások kipróbálására 
– a kialakított tárgybábokkal való játékra 
Tananyag 

A természetben rejlõ formák tanulmányozása, felhasználása 
– Természetes anyagok (pl. termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, 

kövek, madártollak, szálas anyagok 
gyûjtése, megfigyelése, csoportosítása) 
– Szereptípusok és karakterek létrehozása a látvány alapján 

– Egyszerû technológiák alkalmazásával rögtönzött bábuk készítése 
A tanteremben, gyerekszobában található tárgyak, formák tanulmányozása, 

felhasználása: a tárgy–bábok világa 
– Tárgy–metamorfózis játékok különbözõ tárgyakkal 
– Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása 

– Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása 
– A mozgatási irányok és a mozgatási áttételek összhangba hozása 

– Tárgyak összeépítése, átalakítása a kialakítandó figurának megfelelõen 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Mesefigurák és egyszerû mesei helyzetek megjelenítése 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a természetben található és a mesterséges tárgyak közötti lényegi 
különbségeket 



– azokat az egyszerû technológiai eljárásokat, amelyekkel a természetben 

található és mesterséges tárgyak összeépíthetõk, átalakíthatók 
– mozgatási irányokat 

– a leggyakrabban elõforduló mesefigurákat 
Legyenek képesek 
– a természetben található és a mesterséges tárgyak megkülönböztetésére 

– emberi tulajdonságok megjelenítéséhez szükséges anyagok, formák vagy 
tárgyak keresésére 

– tulajdonságok tárgyi ábrázolására 
– a mozgatási irányok közötti eligazodásra 
– tárgyakhoz, formákhoz meseszereplõk társítására 

– az általa készített tárgy–bábok használatára 
2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevõit 

– a test, a tömeg, a méretek, arányok kifejezõ erejét 
– a függõlegesen tagolt bábu részeit 

– a felülrõl, merevrúddal mozgatott egyszerû marionett bábu fizikai 
tulajdonságait és abból adódó képességeit 

– a bábu anyagának és az elvárt mozgékonyságának összefüggéseit 
– a textilek sokoldalú alkalmazási lehetõségét 
– a színekkel, felületekkel, tömegekkel létrehozható legfontosabb figurákat 

– a hátulról mozgatott egyszerû bábtest anatómiai részeit 
– a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetõségeit 

– a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerû módjait 
– a báb arcának legfontosabb kifejezõ részeit 
– az emberi arányoktól való eltérés következményeit (pl. érzelmi, hangulati, 

kifejezésbeli hangsúlyok) 
– a bábu talajon való járásának módjait 

Fejlessze a tanulók 
– anyaghasználatban való következetességét 
– anyagtársítási és –alakítási képességét 

– arányérzékelését 
– térformáló képességét 

– tárgyalkotó képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– az anyagok bátor kombinálására 

– a pontos anyagmegmunkálásra 
– az érzelmek megjelenítésére egyszerû, formában, színben, anyagban 

– elkészített bábjaikhoz történetek kitalálására 
– a bábuk kialakításával párhuzamosan mesei fordulatok játékban való 
kipróbálásra 

– a társakkal való közös alkotásra 
– mûvészeti albumok tanulmányozására (öltözetek, viselek, épületek) 

Tananyag 
A felülrõl mozgatott egyszerû plasztikus bábok világa 
– Ismerkedés a felülrõl mozgatott egyszerû plasztikus bábok készítésére 

alkalmas anyagokkal 
– A felülrõl mozgatás technikai elvárásai: függõlegesek, vízszintesek aránya; a 

test, a törzs, a fej helyzete; a tömeg és a 
testsúly arányának elosztása; szoknyás, palástos, láb nélküli figurák kialakítása 



– Marionett kereszt nélküli mozgatási lehetõségei 

– Egyszerû figurák felzsinórozása 
– A plasztikusság, a hengeresség megjelenése 

– A tartórúd és nyelének használata 
A hátulról mozgatott egyszerû plasztikus bábok világa 
– A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgató (markolat) használata 

– Az emberi anatómia szerinti szerkezet kialakítása a testarányok esetleges 
változtatásával 

– A fej–nyak–törzs ízeinek mozgékonyságára való törekvés 
– Az arc egyszerû, de kifejezõ megjelenítése 
– Apró mozdulatok kivitelezéséhez szükséges anyagok, eljárások megismerése 

Asztalon kialakítható doboz–színház 
– Az asztalon kialakítható színpadi tér lehetõségeinek kutatása 

– A tér és a lehatárolás lehetõségeinek kialakítása 
– Hullámkarton dobozok asztali színházzá alakítása 
– A „színpad” használatának további lehetõségei (mint hátul nyitott tér, a 

hátulról való benyúlás) 
Játék a létrehozott bábokkal 

– Népmesék vagy legendamesék részleteinek megjelenítése az elkészített 
doboz–színházban, a kivitelezett bábokkal, csoportbontással 

– A tanulók által szabadon készített bábukhoz közös történet kialakítása 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevõit 
– a függõlegesen tagolt bábu részeit 

– a textilek sokoldalú alkalmazási lehetõségét 
– a hátulról mozgatott egyszerû bábtest anatómiai részeit 
– a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetõségeit 

– a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerû módjait 
– a bábu talajon való járásának módjait 

Legyenek képesek 
– a felülrõl mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére 
– felülrõl, merevrúddal mozgatott egyszerû szerkezetû, textiltestû báb 

elkészítésére 
– a hátulról mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére 

– hátulról mozgatott, rövid markolatú egyszerû szerkezetû bábu elkészítésére 
– textilek egyszerû megmunkálására, 
– az általuk készített bábokkal kapcsolatot teremteni, azokat mozgásba hozni 

3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a sík és a tér közötti legfontosabb különbségeket 
– a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetõségeit, egyszerû 

technológiai eljárásokat 
– az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését, a síkok 

összeszerelésének lehetõségeit 
– a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait 
– a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási 

eljárásokat 
– a síkbábok öltöztetésének lehetõségeit 

– a nagyítást–kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait 
– az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit 



– a vásári mézesbábokat 

Fejlessze a tanulók 
– konstrukciós képességét 

– látványelemzõ képességét 
– lényegkiemelõ képességét 
– absztraháló képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– egyéni látásmód, egyéni stílus kialakítására 

– a papírok sokoldalú kombinálására 
– a síkbábokkal kialakítható papírszínház használatára 
– egymás figurájának kipróbálására, közös játék szervezésére 

– mûvészeti albumok megtekintésére (öltözködéstörténet, egyházmûvészet, 
népmûvészet, naiv festészet, történelmi korok emberábrázolása) 

Tananyag 
Síkbábok világa 
– Egy anekdota– vagy legendamese elemzése, jelenetekre bontása, majd a 

képmutogató játékformához szükséges felületek megfestése 
– Fényképek, fotók (ember, állat–, és növényvilág) vizsgálata, kézrajzzal való 

felnagyítása, ezek kivágása, ízekre bontása, kiegészítése, egyszerû 
technológiával való összeszerelése 

– A szemben–nézet fontossága, eltûnés élbe fordulással, a profil nézet 
kialakítása 
– Kétoldalú (elõl – hátul, jobb – baloldal), felülrõl mozgatható, egyszerû ízekbõl 

összeállított síkbábok kivitelezése 
– A síkbábokhoz dobogó, porond készítése 

– A pálcás sík–marionettel való ismerkedés, mozgatópálcák használata 
– A papír mint anyag sokoldalú felhasználása, különbözõ eljárások és 
felületmegmunkálások kipróbálása 

– Síkidomok figurákká építése, ízeknél mozgékonnyá alakítása 
– Vásári mézesbábok egyszerû formáinak vizsgálata 

– Alulról mozgatható síkbábok tervezése, kivitelezése 
– Az alulról mozgatott síkbábokhoz háromoldalú, hullámkartonból rögtönzött 
paravánok készítése 

– Különbözõ rétegek egymásra építése, plasztikus felületek létrehozása papírból 
– Óriási méretû figurák alkotása hullámkartonból 

Játék a létrehozott bábokkal 
– Mítoszok, mitikus tartalmú mesék (vagy azok részleteinek) megjelenítése 
mozgó képekkel 

– A tanulók által szabadon készített síkbábokhoz közös történet kialakítása 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetõségeit, egyszerû 
technológiai eljárásokat 

– az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését 
– a síkok összeszerelésének lehetõségeit 

– a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait 
– a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási 
eljárásokat 

– a síkbábok öltöztetésének lehetõségeit 
– a nagyítást–kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait 

– az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit 
Legyenek képesek 



– papírok felhasználásával felülrõl és alulról mozgatott, egyszerû ízesítésû 

síkbábok készítésére 
– a papírok megmunkálásához szükséges eljárások végrehajtására 

– a síkformák figurákká alakítására 
– a szemben és profil nézet megkülönböztetésére 
– a pálcás sík–marionett és a mozgatópálcák használatára 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– az emberi test legfontosabb arányait 
– a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét 

– a botbábok egyszerûbb fajtáit 
– a botbábok egyszerûbb fajtáit 

– a botos bábok szerkezetének alapvetõ részeit 
– az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetõségeit 
– a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerû változatait 

– az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat 
– a bábu kézmozdulatainak kifejezésbeli jelentõségét 

Fejlessze a tanulók 
– formaérzékét 

– tárgyalkotó képességét 
– a felületgazdag díszítésre való képességét 
– metaforikus, szimbolikus látásmódját 

– analizáló és szintetizáló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 

– önálló feladatmegoldásra 
– egymás alkotásainak megismerésére 
– közös játék kialakítására 

– a népszokásaink bábjátékos elemeinek vizsgálatára 
Tananyag 

Alulról mozgatható egyszerû botbábok 
– Egyszerû mozgásokra képes törzs, tengely, szerkezeti váz kialakítása 
– Plasztikus fej létrehozása 

– A népi betlehemes bábtáncoltatás tanulmányozása 
– Saját, arasznyi méretû botbáb kollekció készítése, nyakba akasztható 

dobozszínházzal 
– Fakanál báb (szoknyás és nadrágos) készítése 
Alulról mozgatható egyszerû vajang bábok változatai 

– Áttétellel, pálcákkal mozgatott kezek és karok ízesülései 
– Az izületek csatlakoztatása egyszerû technológiával 

– A textilhasználat kifejezõ felhasználása a bábu öltöztetése során 
– Különbözõ méretû (akár 70–80 cm magas) bábok készítése az eddig tanult 
technológiák alapján 

Játék a létrehozott bábokkal 
– Rövid bábetûdök létrehozása botbábokkal, csoportbontásban 

– A tanulók által szabadon készített botbábokhoz közös történet kialakítása 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– az emberi test legfontosabb arányait 
– a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét 

– a botbábok egyszerûbb fajtáit 
– a botos bábok szerkezetének alapvetõ részeit 



– az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetõségeit 

– a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerû változatait 
– az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat 

Legyenek képesek 
– az egyszerû botos bábok szerkezetének felépítésére 
– érzelmek kifejezõ ábrázolására a bábkészítés során 

– az alapanyagok jellegzetességeit figyelembe vevõ alkalmazásra 
– a szerepkaraktereknek megfelelõ mozgatás kitalálására, a szükséges 

szerkezetek megvalósítására 
5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a kesztyûbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését 

– a kesztyûbábbal végrehajtható egyszerû mozgássorok technikai igényeit 
– a kesztyûbáb szerkezeti adottságaiból fakadó elkészítési eljárások technológiáit 
– a sík és plasztikus felületek kombinálási lehetõségeit 

– a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait 
– a kétkezes játék nyújtotta lehetõségeket 

– az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit 
– a jelenethez illeszkedõ stílus és mozgáslehetõségek jelentõségét a bábkészítést 

megelõzõ tervezésben 
– a vásári bábjátékok mûfaji sajátosságait 
Fejlessze a tanulók 

– vizuális érzékenységét 
– absztrakciós képességét 

– stílusérzékét 
– mozgáskoordinációját 
– szakszerû eszközhasználatát 

Ösztönözze a tanulókat 
– a kivitelezés során a technológia átgondolására 

– a kézjátékok kipróbálására 
– egyszerû, könnyû szerkezetû paravánok kipróbálására 
– humoros jelenetek kitalálására, szereplõinek elkészítésére, a játék 

bemutatására 
– a tradicionális vásári népi bábhõsök megismerésére 

Tananyag 
Az alulról mozgatott gyûszûtõl a zsákbábig 
– Az emberi kéz mint a kommunikáció eszköze (mint forma és mint bonyolult 

szerkezet) 
– A könyök–alkar–tenyér–kézfej, mint anatómiai egységgel való ismerkedés 

– Kézjátékok 
– A kéz csupasz és kesztyûbe bújtatott „lénye” 
– Zenére való mozdulatsorok gyakorlása, a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai 

adottságaiból kialakítható „lények” 
– A mindennapi életben használt különbözõ kesztyûk bábos felhasználása 

– A kezek által megformált figurák mozgékonysága, (kellékfogás, élethû 
szuszogás alvás közben, csetepaté teremtése) 
– Egy vagy két ujjra húzható apró gyûszûbábok készítése 

– Festett, ötujjas kesztyûre könnyû, üreges fej szerelése 
Az alulról mozgatott kesztyûbáb 

– Zsákbáb készítésének fázisai: elemzõ megfigyelés, figurák tervezése, 
anyagválasztás 



– A bábu alakjának és a kéz anatómiájának összefüggései 

– A bábu nyakának, derekának, „lábának” helye 
– A fej kialakításának technológiái: papírmasé, rideghab, szivacs, papírpép 

– Az arc kifejezõ festése, varrása, a szem formája, a tekintet iránya 
– A haj, az öltözetek fontossága 
Játék a létrehozott bábokkal 

– Rövid bábetûdök létrehozása ellentétes karakterû kesztyûbábokkal, 2–3 fõs 
csoportokban 

– Ismerkedés Vitéz László–játékkal 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a kesztyûbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését 
– a kesztyûbábbal végrehajtható egyszerû mozgássorok technikai igényeit 

– a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait 
– az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit 
– a tradicionális vásári bábjátékot, néhány népi bábhõs történetét 

Legyenek képesek 
– kézjátékokban egyszerû mozdulatokkal megjeleníthetõ figura megjelenítésére 

– öt ujjas kesztyûbõl báb készítésére 
– a bábu tekintetének jelölésére, karaktervonások kifejezésére 

– a jelenethez illeszkedõ stílus– és mozgáslehetõségek kiválasztására 
6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a maszkok különbözõ típusait 

– maszkkészítési eljárások egyszerûbb és bonyolultabb változatait 
– a maszkon megjelenõ érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, 
növelésének hatásait 

– a maszkok, álarcok használatának egyes kultúrtörténeti példáit 
– maszkok és öltözetek kapcsolatát 

– a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait 
– a maszkok színháztörténeti, színházi jelentõségét 
Fejlessze a tanulók 

– érzelemkifejezõ képességét 
– arányérzékét 

– térhasználatát 
– szimbólumalkotó képességét 
– absztraháló, elvonatkoztató képességét 

– stílusérzékenységét 
Ösztönözze a tanulókat 

– változatos eljárások kipróbálásra 
– veszélytelen technológiák alkalmazására 
– a maszkok kipróbálására 

– egyszerû jelmezek készítésére 
– fejfedõk tervezésére és egyszerû eljárásokkal való kivitelezésére 

– társmûvészeti kitekintésre 
– társai, önmaga és a felnõtt világ, a hétköznapi maszkok megfigyelésére 
– mûvészeti albumok megtekintésére (nagy kultúrtörténeti korok 

maszkkultúrájával való ismerkedésre) 
Tananyag 

Maszkok világa 
– A maszk, mint jel a természeti népek rítusaiban és népszokásainkban 



– A maszk jelentõsége a színháztörténetben, a történelmi korok karneváljain 

– A maszk mögé bújás jelentésváltozásai 
– Maszkkészítés: zacskó, zsák, sík, festett, teljes arcot eltakaró, orrnyergig érõ 

plasztikus, léggömbre kasírozott, textil maszkok 
– A karakterek felnagyítása, méretnövelés, a felületek érzelmi kifejezése 
– A maszkos játékok jellegzetességeinek kipróbálása, közös játék (rítus, farsang, 

mesei vagy mitológiai jelenetek) kipróbálása 
Óriások és törpék 

– A méretek megnövelése, eltúlzása 
– A maszkokhoz egyszerû jelmezek készítése 
– Ellentétes karakterek teremtése méretek, arányok, bábtechnikák 

felhasználásával 
– Kétemberes óriásbábok, „földön túli lények” készítése 

– Fejre szerelt maszkok, elõl–hátul kiképzett álarcok készítése 
– Természeti népek rítusmaszkjainak rekonstrukciói, ezek mûködésbe hozása 
– Gyûjtõmunka a természetbõl, természeti formák beépítése a maszkokba 

Játék a létrehozott bábokkal, maszkokkal 
– Játék mitológiai történethez készített maszkokkal és jelmezekkel 

– Alakoskodó játék farsangi maszkokkal 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– maszkkészítési eljárások egyszerûbb változatait 
– a maszkon megjelenõ érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, 

növelésének hatásait 
– maszkok és öltözetek kapcsolatát 

– a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait 
– a maszkok színháztörténeti, színházi jelentõségét 
Legyenek képesek 

– maszk tervezésére, figyelemmel az emberi arc arányaira, 
– különbözõ technikákkal karakteres maszkokat létrehozni 

– a maszk használatóságának bemutatására 
– a különbözõ maszkokhoz egyszerû jelmezeket kivitelezni 
– eligazodni a maszkos játékok világában 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanulók ismerjék 

– a bábkészítés alapvetõ szakkifejezéseit (pl. felülrõl, alulról, hátulról mozgatott, 
sík és plasztikus báb) 
– az egyes bábmozgatási technikák mûködési elvét, és elkészítésének 

egyszerûbb változatait (pl. merevpálcás sík marionett, hátulról mozgatott, 
bábfejbe beépített markolatú báb, kesztyûbáb ötujjas kesztyûre épített bábfejjel) 

– a tervezés és kivitelezés alapvetõ szempontjait (pl. jelenetelemzésen alapuló 
figura látványterve, bábtechnika meghatározása, anyagkiválasztás, technológiai 
lépések egymásra épülõ sorrendjének eldöntése, kivitelezése) 

– az alapanyagok sokféleségét, fontosabb fizikai–kémiai tulajdonságaikat 
– a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat, technológiákat 

– az elkészített bábu alkalmazási lehetõségeit 
– a rögtönzött báb fogalmát 
Legyenek képesek 

– az alapvetõ bábmozgatási technikák közötti biztonságos eligazodásra 
– a kivitelezési munka fázisainak követésére 

– kreatív anyaghasználatra, megmunkálásra 



– a tárgyak átlényegítésére, azok funkcióinak megváltoztatásával egyszerû 

figurák megalkotására 
– az alapvetõ anatómiai arányrendszereknek megfelelõ figurák tervezésére és 

kivitelezésére 
– a képi sûrítésre 
– a csodás elemek egyszerû technikai megoldásainak (pl. sík átváltozó–báb) 

alkalmazására 
– egy adott témát megjelenítõ bábok csoportjának elkészítése során a 

stílusegység megtartására 
– saját elképzeléseinek megvalósítására tanári segítséggel vagy önállóan 
– rögtönzött bábot készíteni 

– az elkészített bábu „életterének” kialakítására egyszerû díszletelemekkel (pl. 
állványra szerelt sík hátterek, 

függesztett függönyök, rúdra szerelt térbeli tárgyak) 
– az általa készített bábu használatára 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 
Bábkészítés 90 perc 

A vizsga tartalma 
A tanuló a vizsgán megadott témához szabadon választott figura megjelenítésére 
bábut készít szabadon választott technikával. A tanulónak a bábut rögtönzött 

módon, egészében kell megalkotnia, kiviteleznie, a rendelkezésére álló 
anyagokból, eszközökbõl választva. Az elkészült bábut karakterének megfelelõen 

egyszerû mozgás– vagy mozdulatsor (pl. járás, forgás, dõlés) bemutatásával kell 
megmozgatnia, láthatóvá tennie ezzel a használhatóságot, a vizuális jellemzõket. 
A tanulónak a bemutatás során fel kell vázolnia a bábu elkészítéséhez szükséges 

lépéseket is. 
A vizsgán a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelõen összeállított 

jelenetsorból húz. 
A vizsga értékelése 
– A választott bábmozgatási technika összhangja a jelenettel 

– Mûfaji sajátosságok figyelembevétele, ezek kreatív alkalmazása 
– Lényegkiemelés, arányok, színek, kompozíció 

– Ötletesség 
– A bábu mûködõképessége, használhatósága 
– A vizuális megformáltság igényessége 

– Tárgyalkotó, manuális és konstruáló képesség szabadsága 
– Karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás) 

– Az ötletek kreatív alkalmazása 
Továbbképzõ évfolyamok 
7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét 
– ezek elkészítésének technológiai lépéseit 
– a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget 

– a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait 
– a bábtest anyagának különbözõ fajtáit 

– a bábtest és emberi arány kapcsolatát 
– a többzsinóros marionettek függesztésének és felzsinórozásának lehetõségeit 



– a bábtest izületeinek és felzsinórozásának kapcsolatát 

– a marionettbábbal való játék és a játéktér kapcsolatának lehetõségeit 
Fejlessze a tanulók 

– szimbólumalkotó képességét 
– absztraháló, elvonatkoztató képességét 
– stílusérzékenységét 

– manipulációs képességét 
– térlátását és térhasználatát 

– konstrukciós képességét 
– analizáló és szintetizáló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 

– változatosságra az anyaghasználat során 
– önálló munkavégzésre 

– a megismert munkaformák alkalmazására saját ötleteik, gondolataik 
kidolgozásában 
– egyre összetettebb szerkezetek alkotására, a többzsinóros marionett 

készítésére és használatára 
– mûalkotások, bábszínházi elõadások megtekintésére 

Tananyag 
Marionettek világa 

– A felülrõl mozgatottság újszerû megtapasztalása, egymás testének 
felzsinórozása, közös játék 
– A marionett bábok bonyolultabb változatainak vizsgálata 

– A merev mozgatórúd kiváltása felzsinórozással 
– Mozgatókereszt szerkesztése 

– Ízelt testrészekkel rendelkezõ bábu készítése 
– A bábu kezeinek, lábainak felzsinórozása , majd mozgatása 
– A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának, mûködési 

elvének tanulmányozása 
– A marionett színpad technikai megoldásaival való ismerkedés, egyszerû, 

asztalok segítségével is kialakítható marionett–híd építése 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Bábetûdök létrehozása, kiemelt tekintettel az egyensúlyi problémákra, a 

reptetésre, a lebegés lehetõségeire 
– A tanulók saját élményeibõl, tapasztalataiból építkezõ történet feldolgozása 

marionett technikával, csoportbontással 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét 
– ezek elkészítésének technológiai lépéseit 

– a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget 
– a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait 
– a bábtest anyagának különbözõ fajtáit 

– a bábtest és emberi arány kapcsolatát 
Legyenek képesek 

– a marionett bábok szerkezeti elemeinek megnevezésére 
– felzsinórozással mozgatható marionett bábok elkészítésére 
– mozgatókereszt készítésére és alkalmazására 

– a bábtest felzsinórozására 
8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 



– a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit 

– a bunraku bábu mozgatásának módjait 
– a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belsõ mechanikájának 

kialakításait 
– a bábtörzsbe építhetõ egyszerûbb gapitok fajtáit és elkészítésének módjait 
– a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentõségét 

– a bonyolultabb kesztyûbábok szerkezetét 
– kezek, lábak készítésének, felhelyezésének módjait 

– a kesztyûbáb készítésének egymásra épülõ munkafázisait 
– az egyszerû paravánok, porondok felépítését 
– a fény, a világítás jelentõségét, használatának egyszerû módjait 

– akusztikus hatások keltésének egyszerûbb változatait 
– a vásári bábjáték mûfaji sajátosságait 

Fejlessze a tanulók 
– formateremtõ, tárgyalakító, mintázó képességét 
– perspektivikus ábrázoló képességét 

– téralkotó képességét 
– esztétikai érzékét 

– képi önkifejezõ képességét 
– igényét anyagok, tárgyak gazdag felületmegmunkálására 

– eszközhasználatának szakszerûségét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a szerkezetek aprólékos megfigyelésre 

– a megfigyelt szerkezetek elemzésére, rekonstruálásának igényére 
– egyre összetettebb és mechanikus szerkezetekkel mozgatott bábuk 

tanulmányozására 
– egyszerû világítástechnikai megoldások kialakítására 
– a fénnyel való kísérletezésekre 

– egyéni korrekciók, vélemények megfogalmazására 
– mások munkájának elemzõ értékelésére 

– mûalkotások vizsgálatára 
Tananyag 
A hátulról mozgatott bábtípus, a bunrakuk világa 

– A bábfej és markolatának kialakítása 
– A bábtörzsbe való benyúlás módjainak kipróbálása és egyszerûbb bábtörzs 

elkészítése 
– A báb kezeinek megjelenítési módjai (saját kezünk, mintázott karok és kezek) 
összegyûjtése 

– A bábu könyökéhez mozgató pálcák, markolatok szerelése 
– A bábu és a bábos testének viszonyrendszerébõl adódó sajátosságok 

tanulmányozása 
– A bábfej formázása, festése 
– A bunraku színpad sajátosságainak vizsgálata 

– A bábos nyílszíni játékterének kialakítása 
– A bunraku történeti hagyományainak megismerése 

Játék a létrehozott bábokkal 
– Bábetûdök létrehozása, kiemelt tekintettel egy bunraku és 2–3 
mozgatókapcsolatának megvalósítására, játékban 

való közös koncentráció megélésére 
Kesztyûbábok világa 

Az 5. alapfokú évfolyamon megtanult technikák tovább fejlesztése, a kesztyûbáb 
színpadi eszközeinek megismerése 



– A bábu arányának, szerkezetének, mozgatásának tanulmányozása 

– Hagyományos vásári figurák rekonstrukcióinak elkészítése 
– A vásári bábjáték mûfaji sajátosságainak összegyûjtése 

– Saját stílusú vásári bábfigurák tervezése, kivitelezése 
– A kesztyûbáb technikájához szükséges színpadi ismeretek összegyûjtése 
– Állványokra szerelhetõ egyszerû háttér és díszletelemek készítése 

– Ismerkedés a fénnyel, a világítással mint fontos látványelemekkel 
– A fénnyel való idõmúlás jelzése 

– Fényvisszaverõ, csillámló felületek kipróbálása 
– Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltõ eszközökkel való kísérletezés, 
egyszerû zajkeltõ eszközök készítése 

– A látvány, az akusztikus mezõ és mozgás összekapcsolása 
Játék a létrehozott bábokkal 

– A vásári bábjáték mûfaji sajátosságainak, a játékmód hagyományainak 
megfelelõ 2–3 fõs bábetûd létrehozása 
kesztyûbábbal 

– A Vitéz László–játékok egy–egy szituációjának eljátszása csoportbontásban 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a bábtörténet egyetemes és magyar vonatkozásainak lényeges korszakait és 

nagy mûvészegyéniségeit 
– a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit 
– a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belsõ mechanikájának 

kialakításait 
– a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentõségét 

– a bonyolultabb kesztyûbáb szerkezetét 
– a kesztyûbáb készítésének egymásra épülõ munkafázisait 
– az egyszerû paravánok, porondok felépítését 

– a fény, a világítás jelentõségét, használatuk egyszerû módjait 
– a vásári bábjáték mûfaji sajátosságait 

Legyenek képesek 
– egyszerû fejmozgató–rudas bunraku báb készítésére 
– a bunraku báb fejének mintázására 

– a bunraku bábbal játszott jelenthez egyszerû díszletelemek készítésére 
– egyszerû világítástechnikával a bábu karakterének megerõsítésére 

– kesztyûbáb szerkezeti felépítését követve a báb megalkotására 
– a felületeket aprólékos, igényes kidolgozására 
– a tradicionális vásári bábjáték mûfaji sajátosságait ismerve két ellentétes 

karakterû figura elkészítésére, 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a pálcás bábok tradícióit, történetiségét 

– a pálcás, vajang bábok szerkezeti felépítését 
– a pálcás báb arányainak fontosságát 

– az arányok és mozgatási sajátosságok összhangját 
– a színpadi irányoknak megfelelõ arc és tekintet kialakítását 
– a mozgatás és az anyag, valamint az ehhez társítható technológia kiválasztás 

összhangjának fontosságát 
– az árnyjáték változatait, történeti hátterét, kultúrtörténeti jelentõségét 

– az egyszerû eljárásokkal létrehozható árnyékok megjelenítésének módjait 
– egyszerû szerkezetû árnybábok készítésének fázisait 



– a balesetmentes kísérletezés és munkavégzés szabályait 

Fejlessze a tanulók 
– tárgyalkotó képességét 

– rögtönzõ képességét 
– absztraháló képességét 
– téralkotó képességét 

– a látványelemzõ képességét 
Ösztönözze a tanulókat 

– a sík és plasztikus formák fényben, vetítõfelületen való viselkedésének 
vizsgálatára 
– az anyagmegmunkálásban és a tárgyalakításban a technológiák kombinálására 

– más népek és korok kultúrájának, mûvészetének megismerésére 
– pontos, szakszerû munkavégzésre 

– egyéni stílus kialakítására 
– önálló alkotómunkára, anyaggyûjtésre 
Tananyag 

Vajangok – alulról mozgatott pálcás bábok 
– A vajang báb kultúrtörténeti jelentõsége, a bábtörténetben elfoglalt helye 

– A pálcás vajang báb szerkezetének megfigyelése 
– Egyszerû szerkezetû vajang készítése 

– A bábu fejének, tartórúdjának, karjainak rögzítés módjainak tanulmányozása, 
elkészítése 
– A méretek anatómiai hûséghez való igazítása 

– Egy vagy két, rövid vagy hosszú mozgató segédpálca beépítése 
– A pálcás báb testének öltöztetése 

– A világítás módjai (alulról, oldalról, felülrõl), hatása a bábu plaszticitására, a 
játék dramaturgiájára 
Játék a létrehozott bábokkal 

– A keleti mitológia egy–egy történetének árnyjátékkal történõ megjelenítése 
Árnyszínházak, árnybábok 

– A keleti mitológia és az árnyjáték kapcsolata 
– Vetítõernyõ, vetítõfelületek, különbözõ fényforrások kipróbálása 
– Kézzel, az ember sziluettjével, tömör és áttört síkfelületekkel fényforrások elõtt 

való kísérletezés 
– Több pontból való vetítés, mélységek kialakítása a vetítõernyõn 

– Színes fények használata 
– Zártterû dobozszínházban létrehozható árnyfelületek kialakítása 
– Különbözõ anyagok mozgatása fényben, ezek árnyékával való kísérletezés 

– A fényforrás helyének tudatos megválasztása, az árnyfigurák fajtájának 
kiválasztása, elkészítése 

– A nézõpont és a technika összefüggéseinek vizsgálata 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Önállóan választott témához az árnyjáték mûfaji és technikai sajátosságait 

szolgáló báb etûdök létrehozása csoportbontásban 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a vajang és az árnybáb történetét, mûfaji sajátosságait 
– a vajang és az árnybáb mozgatási lehetõségeit 

– a vajang és az árnybáb készítéséhez használható anyagokat, eljárásokat, 
eszközöket 

– a fény használatának egyszerû módjait 
– a vajang és az árnyszínpad szerkezeti elemeit, felépítését 



Legyenek képesek 

– egyszerû vajang báb készítésére 
– a vajang báb testrészeinek összeszerelésére 

– a játékterek tagolására, ebben a vajang és árnybáb mozgatására 
– hátulról és alulról mozgatott árnybábok szerkezetének továbbgondolására 
– fényforrások összeállítására, vetítõfelületek kialakítására 

10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– az alapvetõ színpadtechnikai, látványtervezõi kifejezéseket 
– a színpadi látványtervezést segítõ makettek, modellek funkcióját 

– a bábparavánok, takarások, színpadi elemek szerkezetét 
– a színpadi világítás jelentõségét, a bábjáték világítási, fénytechnikai eljárásait 

– a fény látványelemként való alkalmazásának fontosságát 
– a kivitelezés fázisainak ésszerû elosztását a technika, az anyag, a technológia 
között 

– az önellenõrzés, a folyamatos korrektúra módjait 
– az alkotó folyamatok (tervezés, kivitelezés, életre keltés) egymásra hatását 

– bábelõadások látványelemzõ metodikáját 
Fejlessze a tanulók 

– önállóságát 
– biztonságos munkavégzését 
– konstrukciós képességét 

– analizáló és szintetizáló képességét 
– tervezõ– és kivitelezõ készségét 

– látványelemzõ képességét 
– térlátását 
– téri tájékozódási képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– a színpadok szerkezetének lerajzolására, ezek elemzésére 

– egyéni munkavégzésre 
– pontos, szakszerû tervezésre és kivitelezésre 
– látott bábelõadások látványrajzainak, díszletelemeinek lerajzolására 

– makettek készítésére, berendezésére, ehhez méretarányos figurák készítésére 
– önellenõrzésre, folyamatos korrektúrára 

– a kísérletezések szakszerû korrektúrájára 
– színházi, bábszínházi elõadások megtekintésére 
– társainak alkotásaival szemben elfogadó, elemzõ, igényes, értékelõ 

észrevételek megfogalmazására 
– saját alkotásának elemzésére, az eljárási, megoldási, technológiai, tervezõi 

fázisok indokolására, másokkal való elfogadtatására 
Tananyag 
Szcenika, fények, világítás 

– Kisméretû makett színpadok építése 
– A makettek arányait figyelembe vevõ díszletelemek, bábok készítése 

– A készítés fázisainak rajzos rögzítése, látványtervek alkotása 
– Paravánok, dobozszínházak, asztali porondok szerkezetének, felépítésének 
megismerése 

– Egyszerû szerkezetû paravánok, takarások, díszletelemek alkotása 
– Az eddig tanult összes bábkészítési eljárás önálló alkalmazása 

– A világítással és fénnyel való festés alkalmazása, fényvisszaverõ felületek 
kialakítása 



– A mûhelymunka fázisainak, szabályainak kialakítása 

Felkészülés a vizsgára 
– A szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, 

érdeklõdéséhez, képességeihez legközelebb álló bábtechnika kiválasztása 
– A bábkészítés fázisainak önállóan felvázolása 
– A tanuló által megtervezett bábu elkészítse 

– Az elkészült bábu típusához társítható díszletelemek, paravánok, doboz–
színházak elkészítése 

Játék a létrehozott bábokkal 
– Közösen választott témához a tervezéstõl a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel 
a csoport bábszínházának kialakítása, kiemelt tekintettel az eddig tanult 

bábtechnikák szabadon történõ felhasználásával 
– Az önállóan létrehozott egyéni bábszínház bemutatása a csoport elõtt 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a szabadon választott téma önálló feldolgozásának, a tervezésnek, a 

bábkészítésnek egyes lépéseit 
– az önellenõrzés, a folyamatos korrektúra módjait 

– az egyéni munka során felhasználható segédanyagok szabadon történõ 
használatát 

– a bábjáték legfontosabb bábtípusait, bábfajtáit 
– a bábfajtákhoz illeszkedõ tereket, paravánokat, esztétikai elvárásokat 
– a látványtervezés alapvetõ kritériumait 

Legyenek képesek 
– a tervezéstõl a kivitelezéséig önálló munkavégzésre 

– az anyagok és a bábtechnika kiválasztásának indoklására 
– az egyes bábfajták elkészítéséhez szükséges idõ megtervezésére 
– az általa tervezett idõ betartására 

– a kivitelezés, bábkészítés során önmagával és társaival türelmes, igényes, 
elmélyült alkotási folyamatra 

– önellenõrzésre 
– önmaga és társai értékelésére 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a bábkészítés során használt anyagok fajtáit, ezek jellemzõ tulajdonságát, 

megmunkálásának eljárásait 
– az egyes bábmozgatási technikák elkészítésének bonyolultabb változatait is (pl. 
zsinóros marionett, bunraku, kétpálcás vajang) 

– az általa készített bábu kultúrtörténeti gyökereit 
Legyenek képesek 

– az alapvetõ bábtípusokhoz (kesztyûs, vajang, bunraku, marionett, árny) egyéni 
stílusú báb tervezésére és elkészítésére, a technikai megoldások 
továbbfejlesztésére 

– az anatómiai arányrendszerektõl eltérõ figurák tervezésére, kivitelezésére 
– az absztrakcióra, a stilizálásra 

– a bábjátékban speciálisan alkalmazható trükkök, csodás elemek bonyolultabb 
technikai megoldásainak alkalmazására 
– egy adott témát megjelenítõ bábok csoportjának elkészítése során saját, 

egyéni stílus kialakítására, stílusegységre, az attól eltérés megindokolására 
– saját elképzeléseinek önálló megvalósítására 

– a tervezés során más területeken szerzett ismereteinek (pl. gyermekjátékok, 
viselet, divat) beépítésére 



– az általa készített bábu használatára, mûködtetésére a saját maga kialakította 

játéktérben (pl. kisméretû dobozszínház, térbeli domborzatok marionett bábhoz, 
térbeli, állványra szerelt díszletek kesztyûbábhoz). 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészbõl áll 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Bábkészítés 

– gyakorlati 90 perc 
– szóbeli 10 perc 
A vizsga tartalma 

Gyakorlati vizsga 
A bábkészítés gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze: 

A vizsgát megelõzõen 
Adott jelenet bábterveinek (színterv, méretarányos tervrajz) elkészítése, 
valamint egy, a tanuló által választott figura kivitelezése. 

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a tanár által megadott 2–3 szereplõs 
jelenethez a vizsgamunkát szabadon választott technikával. A vizsgamunkát a 

továbbképzõ utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a mûvészeti záróvizsga napját megelõzõen tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervezõ intézménynek. 
A vizsga helyszínén, ideje alatt 
Az elkészített bábtervek egyikének részmegoldása (pl. arcmintázás, mozgatási 

rendszer megépítése, technológia alkalmazása), elkészítése 
A vizsgára elkészített bábut mûködésbe hozva szerkezeti felépítésének 

bemutatása 
Szóbeli vizsga 
A tanuló bemutatja a gyakorlati vizsgára készített bábterveket és az elkészült 

bábut, melyekrõl az alábbi szempontok szerint indoklást ad és/vagy 
kérdésekrekre válaszol 

– a bábtechnika kiválasztása a téma kibontásának szolgálatában 
– a tervezés során kialakított stílus 
– a készítés szempontjai, a megvalósítás fázisai, anyagai, eljárásai 

A vizsga értékelése 
– Az alapanyag, a megjelenítés, az indoklás összhangja 

– Az adott témához választott bábtechnika megfeleltetése 
– A tervek és a bábu kivitelezésének igényessége (képzõmûvészeti megjelenítés, 
karakter, stilizáltság, arányok, méretek) 

– A formaalkotó és alakító, kifejezõ, konstruáló képesség színvonala 
– A bábu alkalmazhatósága 

– A tanuló alkotásában megnyilatkozó eredetiség foka 
– Tájékozottság a bábtechnikákban, a színpadok, paravánok típusaiban, a 
szakkifejezések helyes használatában 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok 

Alapanyagok 
Kéziszerszámok: pl. olló, snitzer, varrókészlet 
Vázlatok, tervek készítéséhez szükséges eszközök, pl. ragasztó (papír, fa, 

mûanyag), csomagolóanyagok, ecsetek, hungarocell, színes papírok, celofán 
Festéshez szükséges eszközök, pl. vékony– és vastagecset, szivacshenger, vizes 

és mûanyag alapú festékek, textilfestékek 



Faragáshoz, daraboláshoz szükséges eszközök, pl. tapétavágó kés, szabászolló, 

kisolló, kisfûrész 
Varráshoz szükséges eszközök és anyagok: varrókészlet, varrógép, elasztikus 

bevonó textíliák, szõrmék, fonalak, cérnák 
(hajhoz), gombok, cérnák, zsinegek, damilok, filc, frottír, lepedõvászon, bõr, 
dobbõr (pl. árnyjátékhoz), tömõanyag 

Faanyagok, famunkához szükséges eszközök, pl. vékony falapok, lécek, fapálcák, 
szögek, csavarok, szemescsavarok, kalapács, csavarhúzó (több méretben) 

Fémek, fémmunkához szükséges eszközök, pl. különbözõ vastagságú drótok, 
drótvágó, lemezvágó, réz– vagy alumíniumlemezek, szegecsek, kúpfogó 
Világítóeszközök, pl. lámpák, reflektorok, diavetítõ vagy írásvetítõ, gyertyák 

Modulos átalakítható paravánok, függönyök, állványok 

KÖZÖS TANTÁRGYAK 

BESZÉD ÉS VERS 
A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat 

beszédük oldottá, természetessé válásához és maradásához, dramatikus és 
színpadi munkájukban egyaránt – az adottságaiknak és a képességeiknek 
megfelelõ szinten – könnyen érthetõvé és élvezhetõvé fejlesztéséhez. A tantárgy 

ugyanakkor keltse fel az érdeklõdést a tudatos 
beszédmûvelés, valamint a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi mûfaj 

iránt. 
A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különbözõ képességfejlesztõ 
gyakorlatokon, játékos feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken 

keresztül váljanak képessé a magyar nyelv magas szintû, tudatos használatára, 
az irodalmi mûalkotások értõ befogadására és értelmezésére, jussanak el a lírai 

és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való 
ismerkedés során erõsödjön befogadói és elõadói attitûdjük, váljanak képessé a 
verskultúra ápolására. 

Alapfokú évfolyamok 
1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– a vers zenei–ritmikai jellemzõit 
Fejlessze a tanulók 

– hallási figyelmét 
– megfigyelõképességét 
– ritmusérzékét 

– a csoportos munkára való készségét 
Ösztönözze a tanulókat 

– képességeik megismerésére 
– megfigyeléseik megfogalmazására 
– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

– csoportos versjátékokra 
Tananyag 

Lazítógyakorlat 
– Lazítás–feszítés 

Légzõgyakorlat 
– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 
– Légzõgyakorlatok hangokkal 

– Szabályozott légzés egyszerû szólamokkal, mondókákkal 



– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erõsen 

Hanggyakorlatok 
– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai 

váltásokkal) 
Hallásgyakorlat 
– Egymás hangjának felismerése 

– A környezet hangjainak megfigyelése 
Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörõ mondókákkal 
– Szájról olvasás – hangok 
Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütõhangszerekkel 
– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

Hangsúlygyakorlat 
– A szóhangsúly 
– Szövegek memoriterként való rögzítése 

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes 
versek) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– az egyszerû mozgásügyesítõ gyakorlatokat 
– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 
– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

Legyenek képesek 
– figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére 
– csoportos ritmusjátékokra 
– csoportban történõ vers–elõadásra 

2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a célszerû beszédlégzés folyamatát és egyszerû gyakorlatait 
– a hétköznapi beszéd stílusteremtõ erejét 

– a vershelyzetek felismerésének lehetõségeit 
– az egyszerûbb képek, hangulatok kibontásának lehetõségeit 

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentõségét 
Fejlessze a tanulók 
– hangszínnel való bánásának képességét 

– szabad asszociációs készségét 
– hanggal történõ karakterábrázoló képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– a saját és mások beszédének megfigyelésére 
– különbözõ hangulatú szövegekkel való munkára 

– kifejezõeszközeik bõvítésére 
Tananyag 

Légzõgyakorlatok 
– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 
– A célszerû beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerû gyakorlatai 

Hanggyakorlatok 
– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék) 
– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 



Artikulációs gyakorlatok 

– Ajak és áll gyakorlatok 
– A magánhangzók gyakorlatai 

– A szóvégejtés játékos gyakorlatai 
Ritmus és tempógyakorlatok 
– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerõváltásokkal 
Hangsúlygyakorlatok 

– Az állítás (kijelentés) hangsúlya 
– Ereszkedõ beszéddallam 
– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A név hangsúlyai 
– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel) 
– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történõ leírása 
– A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 
– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

– Szöveg és mozgás összekapcsolása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom 
klasszikusaitól,– az egyéni választások szabadságával 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzõit 

– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló 
szerepét 
Legyenek képesek 

– légzésük egyszerû szabályozására 
– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

– egyszerûbb költõi képek felismerésére és kibontására 
– a szövegek tartalmának kifejtésére 
– a szöveg memoriterként való rögzítésére 

3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a természetes beszédhang tulajdonságait 
– a hétköznapi beszéd stílusteremtõ erejét 

– a saját középhang megtalálásának módjait 
– a meseszövés alapvetéseit 

– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek elõadói különbségeit 
Fejlessze a tanulók 
– koncentrációs képességét 

– artikulációs ügyességét és pontosságát 
– a belsõ képek elõhívását 

– a történetmeséléshez szükséges készségeket 
Ösztönözze a tanulókat 
– az otthoni gyakorlásra 

– saját élményeik szabatos megfogalmazására 
– mese és novella olvasására 

– eredményeik bemutatására 



– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy elõadásainak 

meghallgatására 
Tananyag 

Légzõgyakorlatok 
– Kapacitásnövelõ légzõgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 
– Légzésszabályozó gyakorlatok 

Hanggyakorlatok 
– A mellkasi rezonancia megerõsítése 

– Mondókák mellhangon és fejhangon 
– A közép hangsáv felismertetése 
– Hangelõrehozó gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 
– A zárhangok gyakorlatai, kettõzésük technikája 

– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 
– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 
Ritmusgyakorlatok 

– Ütemezés kitalált mozgássorral 
– Idõmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

– Ritmus a prózában 
– A tagolás módozatai 

Hangsúly–gyakorlatok 
– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdõszóval és anélkül 
– Közbevetések 

– A mesélõ és a beszélõ elkülönítése 
– Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

– Felkiáltások, óhajtások, jelzõ és jelzett szó kapcsolata 
A szöveggel való munkák 
– Közös mese–költés (pl. egyszerû láncmese vagy ismeretlen történetek végének 

kitalálása, nem várt fordulat beiktatása) 
– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 

– Saját élményû történetek és viccek mesélése 
– Mesélési technikák felismerése 
– Közös mesemondás, dramatizálással 

– A szereplõk elkülönítése, megszólaltatása 
– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

Mesehallgatás, meseolvasás 
– Mesemondókkal való ismerkedés, elõadás, hangos–könyv vagy mese–lemez 
segítségével 

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid mûmesék) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 
– a szereplõk elkülönítésének néhány variációját 

– az alapvetõ testbeszéd–formákat 
Legyenek képesek 

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 
– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerû felépítésére, közönség 
elõtti önálló elõadására 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a koncentráció szerepét a beszédben 



– a vers–kommunikáció fogalmát 

– a mûvek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetõségeit 
– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

– a balladamondás sajátosságait 
Fejlessze a tanulók 
– ritmusérzékét 

– kommunikációját 
– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

– képi fantáziáját 
– elõadói technikai tudását 
Ösztönözze a tanulók 

– eleven hanghasználatát 
– produktív fantáziáinak elõhívását 

– önálló szövegválasztását 
– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 
– önálló véleménynyilvánítását 

Tananyag 
Légzõgyakorlatok 

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 
– A lopott (pót) levegõvétel technikája 

Hanggyakorlatok 
– A mellkasi rezonancia megerõsítése 
– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

Artikulációs gyakorlatok 
– A j–l–r hangok gyakorlatai 

– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 
– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 
Ritmusgyakorlatok 

– Idõmértékes versek ritmizálása 
– Játék a magyaros versformákkal 

Hangsúlygyakorlatok 
– A tagadás hangsúlya 
Szöveggel való munka: 

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 
– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 
– Ismerkedés a balladákkal – sûrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 
Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Választott nép– vagy vígballada 
– Kisprózák (mûmesék, novellák) 

– Vidám, rövid idõmértékes versek 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a légzés szövegtagoló szerepét 
– beszédhibáik korrekciós lehetõségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 
– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvetõ ismérveit 
Legyenek képesek 

– légzésük tudatos irányítására 
– oldott, természetes középhangjuk használatára 

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 
– különbözõ ritmusú lírai mûvek érzékletes megszólaltatására 



– felépített produkciók bemutatására 

5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 
– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetõségeit 

– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 
– a verselemzés elõadói központú megközelítését 

Fejlessze a tanulók 
– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztetõ képességét 
– képzelõerejét 

– érzelmi intelligenciáját 
– empatikus és mûértelmezõ képességeit 

Ösztönözze a tanulókat 
– a gesztusok és a mimika természetes használatára 
– a versek saját élményû megfogalmazásának közelítésére 

– önálló választású szövegek megformálására 
– csoportos versmûsorokban való részvételre 

Tananyag 
Légzõgyakorlatok 

– Fizikai terheléssel 
– Koncentrációs légzõgyakorlatok 
– Nyelvtörõk légzésszabályozással 

Hanggyakorlatok 
– A térhez igazodó középhang gyakorlatai 

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerû szólamokkal 
Artikulációs gyakorlatok 
– Nyelvtörõk a sziszegõ és a susogó hangok gyakorlására 

– A gyakran elõforduló beszédhibák egyszerû korrekciós gyakorlatai 
Ritmusgyakorlatok 

– Idõmértékes versek tetszõleges és kötött ritmuskísérettel 
Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 
– Mondatok hangsúly–variációi 

– Az indulat és érzelem hangsúlyai 
Szöveggel való munka: 

– Tartalom és forma; gondolati ívek 
– Személyes közelítés a szöveghez 
– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 
– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 

– Erõ, dinamika, gondolat a szövegben 
– Elbeszélõ költemények – (narrátor, több szereplõ…) 
– Rövid, ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Az irodalomórai kötelezõk elõadói feldolgozása 

– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a szövegelemzés elõadói szempontú alapfolyamatát 
– a mûvészi elõadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét 
Legyenek képesek 



– alkalmazkodni a térhez 

– megfelelõ hangerõvel, tartósan, érthetõen szöveget mondani 
– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos 

használatára 

6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a beszédtechnikai váltások szerepét 
– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, elõadói követelményeit 

Fejlessze a tanulók 
– figyelemmegosztó képességét 

– esztétikai érzékenységét 
– képközvetítési készségeit 
Ösztönözze a tanulókat 

– hangi adottságaik eleven használatára 
– önismeretük pontosítására 

– saját közlésvágyuknak megfelelõ szövegek kiválasztására, tolmácsolására 
– csoportos és egyéni elõadói munkára 
– ünnepi mûsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 

– az irodalmi elõadó–mûvészet fórumainak megismerésére 
Tananyag 

Légzõgyakorlatok 
– Koncentrációs légzõgyakorlatok mozgás közben 
Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerõgyakorlatok: a középhangerõ, az erõs és az intim hangvétel 
– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

Artikulációs gyakorlatok 
– Pontos, pergõ tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

Ritmus és tempógyakorlatok 
– Idõmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 
Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Összetett mondatok hanglejtése 
– A „lebegõ” szólamvég 

Szöveggel való munka 
– Gondolati és leíró versek színei 
– Hangszín–váltások, hangerõ, tempó, ritmus 

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés 
– Instrukció–adás (pl. egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás mikéntje) 
– Saját élmény keresés a versekben 
– Ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 

– Ünnepi mûsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyûjtése, 
válogatása) 

Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Az iskolai kötelezõkön túli önálló választások 
– Mûballadák 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– az írásjelek megszólaltatásának lehetõségeit 
– a kifejezõ beszéd lehetõségeit és hatáselemeit 
– saját elõadói lehetõségeiket és korlátaikat 



Legyenek képesek 

– figyelmük megosztására 
– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és elõadókészségük felszabadítására 
– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 
– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 
– a fejlesztõ és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 
– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
– a szövegválasztás alapvetõ kritériumait 

– a lírai és az epikus mûvek elõadásmódja közötti különbségeket 
– a testbeszéd jeleit 
– a pódiumi szereplés alapvetõ követelményeit 

– saját elõadói lehetõségeiket és korlátaikat 
– a szövegelemzés elõadói szempontú alapfolyamatát 

Legyenek képesek 
– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az 

adottságaiknak legjobban megfelelõ beszédállapot elérése érdekében 
– hallás alapján fölismerni a követendõ és az elvetendõ beszédpéldát 
– a fejlesztõ és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 

– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati 
összefüggésének felismerésére 

– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére 
– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történõ elõadására 
– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

– a kommunikációs csatornák eleven használatára 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Beszéd és vers 
– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás 5 perc 
A vizsga tartalma 
A beszéd és vers mûvészeti alapvizsga két részbõl tevõdik össze: 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 
Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül 

a szaktanár által összeállított – és legalább 3 különbözõ feladatot tartalmazó – 
gyakorlatsor) 
Vers– és prózamondás 

A közösen feldolgozott mûvekbõl (kötelezõ memoriterek) a tanuló által választott 
két különbözõ hangulatú vers vagy próza elõadása 

A tanuló a kötelezõ memoriterekbõl választott tíz mûvel készül (vers, monológ, 
prózai mû részlet vegyesen, lehetõleg 
különbözõ hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által 

választott mûveket kell elõadnia. 
A vizsga értékelése 

Beszédtechnikai ismeretek: 
– a gyakorlatok ismeretének szintje, 



– a megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang, 
– tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek elõadása: 
– kifejezõ megszólaltatás, 
– elõadásmód, 

– kiállás, 
– jelenlét, 

– közvetítõ erõ, 
– elõadói készségek 
Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hangszín jelentésformáló szerepét 
– az önálló szövegelemzés ismérveit 

– a tartalom kibontásának kreatív formáit 
Fejlessze a tanulók 

– ritmus– és tempóérzékét 
– képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására 

Ösztönözze a tanulókat 
– a rendszeres gyakorlásra 
– beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb 

használatára 
– új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 

Tananyag 
Légzõgyakorlatok 
– Bemelegítõ gyakorlatok 

Hanggyakorlatok 
– Hangerõszabályozó gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 
– A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 
Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 
Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok 

– Versek, népdalok vakszövegként való használata 
– Versépítés (a vers logikájának felismerése) 
Szöveggel való munka 

– Fokozás, építkezés, poentírozás 
– Hogyan mondjunk ma régi szövegeket? 

– Idegen szavak a szövegben – megoldások 
– Kor– és karakteridézés 
– Ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Iskolai kötelezõk melletti szabad választások 

– Klasszikusokból szabadon választva 
– Kortárs versekbõl való választás 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ismeretterjesztõ elõadás” szerkesztése – zenével 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat 



– a beszéd dallamának változatait és kifejezõ erejét 

– az önálló szövegelemezés ismérveit 
Legyenek képesek 

– beszédtechnikai ismereteik elõadói helyzetben való tudatos alkalmazására 
– klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására 
– ismert karakter–hangzások megformálására, alkalmazására 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 
– a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival 
– a beszédtanítás nagy egyéniségeivel 

Fejlessze a tanulók 
– hangadási bátorságát és erejét 

– elõadói önbizalmát, kifejezõ eszközeit 
Ösztönözze a tanulókat 
– beszédük rendszeres gondozására 

– önkifejezõ szövegek gyûjtésére, elõadására 
– versmûsorok látogatására 

Tananyag 
Légzõgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
Hanggyakorlatok 
– Szinten–tartó (bemelegítõ) gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 
– A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 

Ritmusgyakorlatok 
– Gyakorlatok tempóváltásokkal 
Szöveggel való munka 

– A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása 
– Tragikum a közlésben 

– Szerelmes versek 
– Realista és groteszk szövegek (novellák) 
– Nonszensz versek 

– A tudatos szövegválasztás ismérvei 
– Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy) 

– Ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Iskolai kötelezõk melletti szabad választások 

– Kortárs versekbõl való választás 
– Kisprózák –egypercesek, prózaversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 
– „Ilyenek vagyunk” „önismereti elõadás” szerkesztése – zenével 

Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a bemelegítõ hang–gyakorlatokat 
– a beszéd dallamának változatait és kifejezõ 

– erejét 
– a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos mûveit 

Legyenek képesek 
– halkan és suttogva is szöveget mondani 



– önállóan, személyiségükhöz illõ verset/szöveget választani 

– csoportmunkában együtt dolgozni 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben 

– az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit 
– a kifejezõ elõadás kritériumait 

– a különbözõ pódiumi mûfajokat 
Fejlessze a tanulók 
– „beszéd–elemzõ” hallását 

– érzelmi rugalmasságát 
– elõadó–technikai felkészültségét 

Ösztönözze a tanulókat 
– a változatos hanghasználatra 
– a kifejezõ–eszköztár tudatos használatára 

– önálló repertoár–építésre 
– csoportos pódiumi elõadások létrehozására 

Tananyag 
Légzõgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott beszéddel 
– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 
Hanggyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
– Váltások a beszédben (hangerõ, hangszín, hangmagasság) 

Artikulációs gyakorlatok 
– Beszédmozgás ügyesítõ gyakorlatok 
Ritmusgyakorlatok 

– Prózai szövegek ritmizálása 
Hangsúlygyakorlat 

– A hangsúly és a szórend viszonya 
Szöveggel való munka 
– A kifejezõ elõadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 

– A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása 
– A tudatos szövegválasztás ismérvei 

– Versmonológok – drámai monológok (azonosságok és különbségek) 
– Ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Kortárs versekbõl való önálló választás 
– Monológok, versmonológok, szerepversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 
– Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetû irodalmi mûvek csoportos 

megszólaltatása 
– Vers–színház (új kifejezési formák keresése) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az artikulációs mozgás–ügyesítés gyakorlatait 

– a pódiumi mûfajokat 
– a különbözõ hangulatú versek, szövegek elõadásának technikai ismérveit 

Legyenek képesek 
– egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 



– saját repertoár–építésre 

– önállóan, személyiségükhöz illõ vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 
– csoportos munkában pódiumi elõadások létrehozására 

10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókat 

– a beszéd–bemelegítõ gyakorlatok jelentõségével 
– az önálló versformálás felelõsségével 

– a pódiummûvészet kiemelkedõ alakjaival 
– a versmondás szerepével. 
Fejlessze a tanulók 

– önállóságát 
– értelmi és érzelmi intelligenciáját 

– kommunikációs készségeit 
– értõ befogadói attitûdjét 
Ösztönözze a tanulókat 

– önképzésre 
– a szakirodalom tanulmányozására 

– a verskultúra ápolására elõadói estek látogatására, verslemezek hallgatására 
– a tudatos nyelvhasználat elmélyítésére 

Tananyag 
Összetett gyakorlatok: a légzés–hangadás–artikuláció összehangolása 
Összetett beszéd–bemelegítõ gyakorlatok 

Rövid elméleti áttekintés a pódiummûvészet történetérõl 
Vershallgatás – a pódiummûvészet nagyjai 

Szöveggel való munka 
A kifejezõ elõadás ismérveinek rögzítése 
Ismeretlen szövegek elsõ olvasatú, értelmezett, kifejezõ felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 
Kortárs versekbõl való önálló választás 

Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 
Repertoár–építés, gyarapítás 
Szerkesztési gyakorlat 

Önálló estek szerkesztési alapelvei 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a szinten–tartó és a továbbfejlesztõ beszédtechnikai gyakorlatokat 
– a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát 

– a szerkesztés alapvetõ technikáit 
– a pódiummûvészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedõ elõadóit 

Legyenek képesek 
– önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik) elõtt 
– önálló szövegválasztásra és annak megformálására 

– rövidebb lélegzetû önálló mûsorok szerkesztésére 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamainak elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 
– a beszéd dallamának változatait és kifejezõ erejét 

– a beszéd váltásait (erõ, magasság, hangszín, tempó) 
– a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetõségeit 

– a különbözõ hangulatú szövegek elõadási technikáit 
– a pódiummûvészet történetét, kialakulását, és ismert alakjait 



– a pódiumi mûfajokat 

Legyenek képesek 
– dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak 

alkalmazására 
– önállóan, személyiségükhöz illõ vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 
– ismeretlen szövegek kifejezõ megszólaltatására 

– saját repertoár–építésre 
– a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A mûvészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 
Beszéd és vers 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 
– vers– és prózamondás: elõadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg 
felolvasása 3 perc 

A vizsga tartalma 
Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl. bemelegítõ gyakorlatok, az 
artikulációs biztonságot és pontosságot fejlesztõ feladatok, szöveg ritmizálása) 

Vers– és prózamondás 
Repertoárból való vizsga: 
A tanuló repertoárjából választott három különbözõ hangulatú vers vagy próza 

elõadása. A tanuló szabadon választott tíz mûvel készül (vers, monológ, prózai 
mû részlet vegyesen, lehetõleg különbözõ hangulatú szövegek). A vizsgán a 

tanulónak a vizsgabizottság által választott mûveket kell elõadnia. 
Ismeretlen szöveg értõ megszólaltatása: 
A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen történõ 

választás és rövid felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s 
ezzel kapcsolatban kérdésekre is válaszol. 

A vizsga értékelése 
– Beszédtechnikai ismeretek 
– A tudás technikai szintje 

– A megvalósítás pontossága 
– Természetes, oldott artikuláció és középhang 

– Választott szövegek elõadása 
– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 
– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az elõadás építkezése) 

– Elõadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítõ erõ, elõadói készségek) 
– Elméleti felkészültség 

– Helyes nyelvhasználat 
– Ismeretlen szöveg elõadása: 
– A felolvasás gördülékenysége 

– A szöveg értõ megszólaltatása 
– A szöveg alaphangulatának közvetítése 

– Helyes nyelvhasználat 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 
Alapvetõ fénytechnika 

CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

CD–k, DVD–k , videofelvételek neves elõadómûvészek elõadásaiból 
Hang–, zörej–, és zajkeltõ eszközök 



MOZGÁS ÉS TÁNC 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással 
történõ önkifejezés fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az 

alapvetõ mozgástechnikai elemek megismertetése és elsajátíttatása. A 
folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók legyenek képesek színházi 
helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épülõ feladatok ellátására. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy 
csoportos mozgásokra, illetve táncra épülõ gyakorlatok elvégzésével fizikai 

jelenlétük lehetõségeit, a mozgásban fellelhetõ szabadságérzetet, a test 
alkalmassá tételét különbözõ érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére. 
Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozdulat indításának, megállításának lehetõségeit 
– a futásos és térérzékelõ gyakorlatok és játékok típusait 

– a verseny–, illetve körjátékok különbözõ fajtáit 
Fejlessze a tanulók 

– mozgásintenzitását 
– mozgáskoordinációját 

– koncentrációját 
Ösztönözze a tanulókat 
– önmaguk testének megismerésére 

– a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 
– a mozgás örömének megtapasztalására 

– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 
– a játékokban rejlõ kreativitás kibontására 
Tananyag 

Indítás–megállítás gyakorlatok 
– Az indítás és megállás különbözõ tempóban, helyzetben, magasságban történõ 

gyakorlása versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl. tapsos 
fogó, csendkirály típusú játékok, a kettõs körben történõ páros fogók) 
Versenyjátékok, különbözõ típusú fogó játékok 

– Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai 
(térbeli, szabálybeli átalakítással) a megfelelõ intenzitású jelenlét 

megteremtésére 
Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 
– Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdõ (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 cipelõ, 
Gólya viszi...), ilyen játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok 
Népi játék, tánc 

– Körjátékok, ügyességi játékok: különbözõ fogócskák (terpesz–, fészek–, 
láncfogók), ritmusjátékok (egyenletes lüktetés erõsítése, tempótartási 

gyakorlatok), egyszerû ugrásgyakorlatok ugrós zenére, különbözõ 
támaszhelyzetekben 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a versenyjátékok szabályrendszerét 

– a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 
Legyenek képesek 



– a megismert játékok szabályszerû elvégzésére 

– csoportos feladatokban való részvételre 
– az egyensúlyra és irányváltásra épülõ feladatok pontos elvégzésére 

2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a bemelegítéshez szükséges játékformákat 
– a dinamikus elmozdulásban rejlõ lehetõségeket 

– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetõségeit 
– 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 különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 

– partnerekkel való együttmûködésre 
– kis csoportokban történõ tevékenységre 

– a kreatív képességek kibontakoztatására 
– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 
Tananyag 

Bemelegítõ játékok 
– Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvõ, érintés elõl elhúzódó, a 

gimnasztika gyakorlatait játékos szituációba 
tevõ gyakorlatok 
Futásos gyakorlatok 

– A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, 
különbözõ tempójú, karakterû 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, 
lengetõk) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

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

– a megismert játékok szabályszerû elvégzésére 
– a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre 

– az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére 
3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a talajfogás különbözõ módozatait 

– a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetõségeit 



– a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének 

lehetõségeit 
– a gyakorlatok egymásra épülésének különbözõ lehetõségeit 

– ugrós táncok motívumfûzéseinek lehetõségeit 
Fejlessze 
– a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlõ 

értékû használatát kívánó gyakorlatok végzése során 
Ösztönözze a tanulókat 

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

Tananyag 
Bemelegítõ játékok 

– A gimnasztika életkornak megfelelõ gyakorlatait játékos szituációba tevõ 
gyakorlatok 
Futásos gyakorlatok 

– Szituációs formában különbözõ tempójú, karakterû és funkciójú futástípusok 
használatával; testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetõt követõ, ún. 

kígyózó futás 
Állatmozgások, középmagasságú mozgások 

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

Bizalomgyakorlatok 
– Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dõléses, billenéses, haladásos 

helyzetekben történõ gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott szemmel 
Mozgássorok, motívumsorok felépítése 
– Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fûzése, 

elemsorrá fejlesztése 
Tánc 

– Térbeli elmozdulás lehetõségei ugrós motívumokkal 
– Ugrós táncok motívumfûzései: szólóban, párban 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetõségeit 

– a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fûzésük lehetõségeit 
Legyenek képesek 
– a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 

– a magasságszintek rugalmas váltására 
– az állatmozgások koordinált végrehajtására 

– a táncelemek stílusos reprodukálására 
4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetõségeit 

– a mozdulat lassításának technikai összetevõit 
– a kórusmozgásban való részvétel lehetõségeit 
– 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 különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 
– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 

Tananyag 
Tér– és helyzetérzékelõ 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 különbözõ támaszhelyzetek gördülékeny megoldása, a súly és 

erõegyensúly megteremtése 
Kórusmozgások 

– Csoportos gyakorlatban különbözõ mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy 
mozgáskombinációk szinkronban történõ 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 összetevõit 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit 
– az ugrós–legényes táncok alapjait 
Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történõ 
elvégzésére 

– az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlõ lehetõségek alkalmazására 
– különbözõ típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására 
5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetõségeket 
– a bizalomgyakorlatokban rejlõ technikai lehetõségeket 
– a karaktermozgás kialakításának és mûködtetésének technikai alapelemeit 

– ritmusképletek mozgásban történõ alkalmazásának lehetõségeit 
– az eszközös táncok technikai felépítését 

– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének 
lehetõségeit 
Fejlessze a tanulók 

– mozgástechnikai és ritmikai képességét 
– mozgásának intenzitását és dinamikáját 

– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 



– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

– a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 

– a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetõségek megtapasztalására 
Tananyag 
Analitika, izoláció 

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

„egységekre” 
Bizalomgyakorlatok 
– Partner talajra kísérése dõléses, billentéses helyzetbõl 

– Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fûzése 
Lépés– és járásgyakorlatok 

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

Ritmika 
– Alapfokú ritmusgyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal 
– Többszólamúság a ritmusban 

– Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre 
Tánc 
– Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprõ, párna, kendõ, 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 

– egyszerû mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba 
rendezésére 

6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a gyakorlatfûzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi 
munkában 

– a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzõiket 
– a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos 
végzésének feltételeit 

– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a 
megfelelõ tónus megteremtésének technikai 

összetevõit 
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 

– különbözõ típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és partnerrel történõ munkában való részvételre 

– mozgásgyakorlatokban rejlõ lehetõségek kreatív kibontására 
Tananyag 
Gyakorlattervezés 

– Különbözõ típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítõ gyakorlatok gyakorlatsorrá 
fûzése, a színházi feladatnak megfelelõ bemelegítõ mozgássor megtervezése és 

elvégzése 
Bizalomgyakorlatok 
– A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és 

fizikai aktivitást követelõ feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból 
történõ változatok) 

Technikai elõkészítés (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 lehetõségek érvényesülnek) 

– A testen megjelenõ 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 
– különbözõ karakterû gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált 

végrehajtására 
– attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellõen pontosított 

bemutatására 
– partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellõ figyelemmel és érzékenységgel 
történõ elvégzésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 

– a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzõit, típusait 
– az alapvetõ mozgásmûvészeti 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, elõadására 
– az adott színházi helyzetnek megfelelõ mozgásszínházi eszközök 
megválasztására, 

– karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

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 körébõl a szaktanár segítségével kiválasztott és összeállított 

produkció 
A vizsga értékelése 
– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különbözõ 

szituációkban 
– A feladatok végrehajtásának pontossága, minõsége (mozgáskoordináció, 

ritmika, dinamika, térhasználat, koncentráció, együttmûködés) 
Továbbképzõ évfolyamok 
7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a 
karaktermozgások, az izolált végtagmozgatás, illetve mozgatott testrész 
figyelemvezetõ képességének attribútumait 

– a karaktermozgás kialakításának és mûködtetésének technikai alapelemeit 
– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének 

lehetõségeit 
Fejlessze a tanulók 

– izolációs képességét, testtudatát 
– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

– a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 
– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 
– az összetett mozgásformák egymásra épülõ gyakorlatokon keresztül történõ 

elsajátítására 
Tananyag 

Eséstechnika, elõkészítõ akrobatikus gyakorlatok 
– Gurulás elõre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen 
átfordulás oldalra, illetve ezek gimnasztikus elõkészítése; talajfogás 

csúsztatással, eséstechnika elõkészítés leforgásos, féltérdre érkezéses, 
kigördüléses módon 

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

– A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erõgyakorlatokra (húzás, 
tolás, emelés), illetve az elõkészítésben 

szereplõ izolációra, feszítés–technikára és járásgyakorlatokra 
Jelenlét–gyakorlatok 
– A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, 

erõsítése a nézõ irányított figyelmének megragadása érdekében 
Tánc 

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

Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 
– Egyszerû mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika 

pontosítása, a gyakorlat szituációba helyezése, illetve bõvítése motívumsorrá; 
hétköznapi mozgáshelyzetek pontosítása, motívumsorrá tervezése 



Karaktermozgások 

– A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás 
motívumok egymásután illesztésével, a 

szélsõségesen „fogalmazott” gesztusok belsõ ritmizálásával, az egymásból nem 
következõ 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 
– egyszerû mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– különbözõ tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek 

szabályrendszerét 
– a zene és a mozgás viszonyát, mûködésük, belsõ szerkezetük azonosságait és 
különbözõségeit 

– rövidebb lélegzetû mozgásetûd összeállításának lehetõségeit 
Fejlessze a tanulók 

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

– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különbözõ típusú feladatok pontos végrehajtására 
– önálló, a mozgás elemzõ, részletezõ végrehajtásából adódó gondolkodásra, a 

feladattal szembeni szándék megszületésére, kialakulására 
– improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való 

részvételre 
Tananyag Kontakt tánc elõkészítés 
– 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 lendületbõl történõ emelések az egyszerûbb emeléstechnikák 

felhasználásával, futólagos emelések lendület elvezetéssel 
Zenés improvizáció 

– Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció 
alapján, különbözõ stílusú és karakterû zenékre; rögzített mozgásanyag, 
motívumsor alkalmazása több, egymástól erõsen eltérõ zenemû felhasználásával 

Rögzített improvizációra épülõ mozgásetûd 
– Az elõzõleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, elõkészített, 

szituációkra, jelenetekre bontott alapanyag improvizatív feldolgozása és 
rögzítése, majd elõadássá szerkesztése 



Tánc 

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

páros táncok) 
– A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a tanult technikák mûködésének elemeit és tulajdonságait 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– a tanult táncformák technikai alapjait 
Legyenek képesek 

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

– eltérõ karakterû zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai 
világának megfelelõ mozgás– és tánc elemek alkalmazására 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozgás– és táncszínház idõkezelésének lehetõségeit, a pillanat kiemelésére, 
elmélyítésére irányuló megoldások technikai összetevõit 

– a maszk jelentését és jelentõségét 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 különbözõ típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erõteljes 
jelenléttel bíró megjelenítésére 

– a színházi értékû 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 sûrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok 
billenés nélküli, súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok 

Maszkos gyakorlatok 
– Az arc mimikájának „maszkos” lehetõségeitõl a festett maszkon át a kultikus 

maszkok használatáig terjedõ 
lehetõségek 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, sûrû, pontosan 
„fogalmazott” mozdulatokra épül 
– Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká 

– rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása 
Tánc 

Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történõ improvizációs 
gyakorlatok 



Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a tanult mozgás rendszerek mûködésének jellegzetességeit és alapelveit 

– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
Legyenek képesek 
– különbözõ tánc– és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, 

koncentrált elvégzésére 
– a mozgás világában jelentkezõ idõkezelési lehetõségek használatára és 

értelmezésére 
– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a mozgás színházi értékû megjelenítõ képességének lehetõségeit a gesztusok 
pontosítása, értelmezése, s érzeteinek mûködtetése révén 
– a mozgásszínházi elõadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési 

elveit, a technikai környezet meghatározása mellett 
Fejlessze a tanulók 

– képességét a belsõ 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 különbözõ típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erõteljes 
jelenléttel bíró megjelenítésére 

– mozgásszínházi elõadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó 
részvételre 
Tananyag 

Rövid lélegzetû, motívumokra épülõ táncanyag tervezése 
– Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok 

felhasználásával készített koreográfia, gesztus értékû mozdulatokban megjelenõ 
koreográfia 
Mozgásszínházi elõadás 

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

formában 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

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

– a mozgás és tánc világának helyét és lehetõségeit a színházi munkában, a 
színházi típusú alkotófolyamatokban 
Legyenek képesek 

– a tánc– és mozgásszínházi mûködés mozgástechnikai, mozgástervezési és 
szerkesztési elemeinek alkalmazására és igényes mûködtetésére 

– színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított 
improvizáció színházi értékû megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a 
korábban tanult technikák szabad alkalmazása, minõségi 

mûködtetése révén 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a mozgástréning szerepét a megfelelõ 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 elõadás elemzésének néhány szempontjait 

– a mozgásszínészi alkotómunka fõbb összetevõit, fázisait és menetét 
Legyenek képesek 
– egy adott színházi feladatnak megfelelõ mozgástréning, mozgássor, tánc vagy 

koreográfia elõadására, bemutatására, esetleg összeállítására 
– a különbözõ tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 

– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerû 
alkalmazására 
– színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 

– tánc– és mozgásszínházi elõadások elemzésére és értékelésére 
– rendezõi instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történõ 

megoldására 
A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Mozgás és tánc 
– etûd 3–5 perc 

– elõadás 15–30 perc 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze: 

Etûd 
Az etûd egyéni vagy 2–3 fõs mozgás–, illetve táncszínházi vagy pantomim 

technikai produkció lehet. 
A mozgás– és táncszínházi etûd rögzített improvizációval készülhet. 
Az etûdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy 

tanulmányai során megszerzett 
képességeirõl, jártasságáról számot tudjon adni. 

Csoportos elõadás 
Az elõadás választott irodalmi mû vagy zenemû mozgás– és táncszínházi 
adaptációja lehet. 

Az elõadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell 
közremûködnie oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeirõl, 

jártasságáról számot tudjon adni. 
A vizsga értékelése 
– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 

– A produkció végrehajtásának pontossága, minõsége, intenzitása 
(mozgástechnika, ritmika, dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi 

jelenlét, koncentráció, együttmûködés) 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 
Egészalakos tükör 

CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etûdök vagy elõadások létrehozását segítõ CD–
k, DVD–k 

Tornaszõnyeg 
 

 
 



ZENE ÉS ÉNEK 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos 
hangképzésen alapuló éneklés, valamint az egyszerûbb ritmus– és 

dallamhangszerek használatának elsajátítása. 
Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedõ szemelvényein keresztül 
megismerjék a zenei stíluskorszakokat és azok 

jellemzõ mûfajait, különös tekintettel a zenés színházi mûfajokra és a zene 
színházi felhasználásának lehetõségeire. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei 
megnyilvánulási formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek 
során azok kreatív alkalmazására. 

Alapfokú évfolyamok 
1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány régi hiedelmet õrzõ dalát és szokásdallamát 

– néhány, a tanulók életkorának megfelelõ vers megzenésített változatát 
– a negyed (tá) és a nyolcad (ti–ti) fogalmát 

– a felelgetõs és a kánon éneklést 
– az egyszerûbb ritmushangszereket 

– egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zenemûvek részleteit 
Fejlessze a tanulók 
– tiszta éneklését 

– ritmusérzékét 
– tempóra vonatkozó megfigyelési képességét 

– ritmus– és dallamimprovizációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 
– egyéni és csoportos éneklésre 

– különbözõ ritmushangszerek kipróbálására 
– egyszerû dallam és ritmus rögtönzésére 
Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 
– Szillabikus, kis hangterjedelmû szöveges gyakorlatok 

Egyszólamú éneklés 
– Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl. naphívogatók, esõhívogatók, 
lucázás, regölés) 

– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelõ gyerekversek) 
Többszólamú éneklés 

– Népdalkánonok 
– Egyszerû dallamokhoz vokális dudakíséret 
– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelõ gyerekversek) 

Énekes improvizáció 
– Dallamvisszhang–játék 

– Versek megszólaltatása kis hangterjedelmû, a tanulók által rögtönzött 
dallamokkal, énekbeszéddel 
Ritmusgyakorlatok 

– Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása 
– Mozgás közben egymás tempójának átvétele 

– Különbözõ mozgással tempóérzék fejlesztése 
– Egyenletes lüktetés, illetve dal– vagy versritmus hangoztatása 



– Ritmusvisszhang–játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok 

– A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival, 
ritmushangszerekkel 
– Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok elõadásmódjának mozdulatokkal 

való megismétlése 
Zenehallgatás 

– Állatok ábrázolása a zenében 
– Különbözõ karakterû táncok (a klasszikus zenében) 
– Népzenei felvételek (különbözõ tájegységek táncdallamaiból) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a tanult hiedelmet idézõ és szokásdallamokat 
– a tanult énekelt verseket 
– a negyed, nyolcad ritmusképletet 

– a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 
Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 
– az egyenletes lüktetés ill. dal– vagy szövegritmus hangoztatására 

– a hallott zenemû karakterének megfelelõ mozgásos lekövetésre 
2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány, a felnõtt élet szokásait utánzó 

gyermekjátékdalát és szokásdallamát (pl. párválasztók, lakodalmasok, altatók) 
– néhány, a tanulók életkorának megfelelõ vers megzenésített változatát 
– az egyszerû felelgetõs és kánonban énekelhetõ dalok további szemelvényeit 

– a szinkópa ritmusképletet 
– egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthetõ klasszikus mûvek 

részleteit 
Fejlessze a tanulók 
– tiszta és bátor éneklését 

– többszólamú éneklését 
– ritmus– és dallamimprovizáló képességét 

– zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 
– improvizálásra 

– zenéhez kötõdõ szabad mozgásra 
– a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre 
Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 
– Közepes hangterjedelmû szöveges gyakorlatok, hajlítással is 

Egyszólamú éneklés 
– Gyermekjátékdalok (felnõtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 
– Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 

– Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó 
költemények megzenésített változatai) 

Többszólamú éneklés 
– Egyszerûbb kánonok 



– Énekelt versek 

Énekes improvizáció 
– Hangszín– és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 

– Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 
– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 
Ritmusgyakorlatok 

– Egész test mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés) 
– Egyszerû ritmusosztinátók különbözõ testhangzásokkal és ritmushangszerekkel 

– Rezonáló deszkalap mint hangszer (szekrény, pad, szék) 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Különbözõ zenemûvek hangulatának visszaadása mozgással 

– Mímes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar) 
Zenehallgatás 

– Karakterek ábrázolása a zenében 
– Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 

– a tanult énekelt verseket 
– a szinkópa ritmusképletet 

– a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 
Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 

– három, illetve négy hangból álló motívum improvizálására 
– a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással 

3. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását õrzõ 
dallamát 

– néhány, életkoruknak megfelelõ vers megzenésített változatát 
– a triola ritmusképletet 
– néhány ismert barokk zenei szemelvényt 

– a barokk tánctételek karakterét 
– a barokk zene jellemzõ stílusjegyeit 

Fejlessze a tanulók 
– tiszta éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 

– hangterjedelmét 
– zenei memóriáját 

– képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül 
Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 
– kánonéneklésre 

– ritmushangszerek kreatív használatára 
– elmélyült zenehallgatásra 
– a zenei stílusjegyek megfigyelésére 

– a hallott zenemûvel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 
– Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig 



Egyszólamú éneklés 

– Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely–járás) 
– Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelõ költemények megzenésített 

változatai hangszeres kísérettel) 
Többszólamú éneklés 
– Kánonok 

– Quodlibet 
Énekes improvizáció 

– Dallamhang, egyszerû dallam zenei összetevõinek változtatása (idõtartam, 
hangmagasság, hangerõ, hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt tartalom 
szolgálatában 

– Adott prózai vagy verses szövegre egyszerû dallamimprovizáció a zenei 
összetevõk változtatásával 

– Felelgetõs játék 
Ritmusgyakorlatok 
– Ritmusfelelgetõs a tanult ritmusképletek alkalmazásával 

– Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek 
alkalmazásával 

Dramatikus játékok 
– Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban 

– Zenehallgatás 
– Különbözõ hangulatú barokk zenei szemelvények 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását õrzõ 

dallamát 
– a tanult megzenésített verseket 
– a triola ritmusképletet 

– a barokk zene jellemzõ stílusjegyeit 
– a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 

Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 
– ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 

– a triola ritmusképlet hangoztatására 
4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idézõ dalát 

– további énekelt verseket 
– az egyszerûbb dallamjátszó hangszereket 

– klasszicista zeneszerzõk néhány dalát 
– a klasszicista stílus jellemzõ jegyeit 
– a klasszicizmus kiemelkedõ zeneszerzõit 

– ismertebb klasszicista zenemûvek egyes részleteit 
Fejlessze a tanulók 

– tiszta, kifejezõ éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 
– karakterfelismerõ képességét a zenében 

Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult, kifejezõ éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 
– a ritmus– és dallamhangszerek használatára 



– a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 

– minél több klasszicista zenemû megismerésére 
Tananyag 

Beéneklõ gyakorlatok 
– Melizmatikus gyakorlatok 
Egyszólamú éneklés 

– A betyárélethez kötõdõ népdalok 
– Énekelt versek 

– Ismert klasszicista dalok 
Többszólamú éneklés 
– Klasszikus kánonok 

– Könnyû kétszólamú énekek 
Énekes improvizáció 

– Dallam felépítése hangonként, csoportban 
– Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevõk változtatásával, majd 
dallammal megismételve 

– Hangszínjáték 
– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 
– Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert 

ritmuselemekkel 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Karakterek megjelenítése ritmus– illetve egyszerûbb dallamhangszerekkel 

– Különbözõ szituációknak megfelelõ rövid párbeszéd improvizálása énekelve, 
ritmus– vagy dallamhangszerekkel 

Zenehallgatás 
– Jellemábrázolás a zenében 
– Népzenei felvételek (betyárvilágot idézõ dalok) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idézõ dalát 
– a tanult énekelt verseket 
– a tanult klasszicista dalokat 

– a klasszicista stílus jellemzõ jegyeit 
– a klasszicizmus kiemelkedõ zeneszerzõit 

– az egyszerûbb dallamjátszó hangszereket 
– a hallgatott zenemûvek szerzõjét, címét 
Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelõen kifejezõen énekelni 
– ritmus– és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 

– a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére 
5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idézõ dalát, balladáját 

– romantikus zeneszerzõk néhány dalát 
– a romantika stílusjegyeit, különbözõ zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, 
rondó) 

– ismertebb romantikus zenemûvek egyes részleteit 
Fejlessze a tanulók 

– tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelõ éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 



– improvizáló készségét a zenei formák terén 

– kifejezési képességét a különbözõ hangulatok zenei eszközökkel történõ 
visszaadása, illetve különbözõ zenék hangfelvételeinek – szituációhoz rendelése 

terén 
Ösztönözze a tanulókat 
– a romantikus dal stílusjegyeinek megfelelõ éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 
– a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére 

– a hallott zene hangulatának megfogalmazására 
Tananyag 
Beéneklõ gyakorlatok 

– Mellrezonancia bekapcsolása 
– Könnyû kétszólamú gyakorlatok 

Egyszólamú éneklés 
– Az élet eseményeihez kötõdõ népdalok (pl. katonadalok) 
– Balladák 

– Romantika ismertebb dalai 
Többszólamú éneklés 

– Romantika dalai 
– Könnyû kétszólamú kórusmûvek 

Énekes improvizáció 
– Rövid lélegzetû zenei kompozíciók kitalálása, illetve improvizálása az összes 
zenei összetevõ alkalmazásával 

– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán 
dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 
– Különbözõ formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés–felelet, 
szóló–tutti, rondó) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy 

dallamhangszerekkel 
– Különbözõ érzelmek, hangulatok megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal 
Zenehallgatás 

– Történet a zenében 
– Népzenei felvételek (az élet eseményeit idézõ dalok, balladák) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idézõ dalát, balladáját 

– romantikus zeneszerzõk egyes dalait 
– a romantika stílusjegyeit, különbözõ zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, 

rondó) 
Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelõen énekelni 

– a romantikus dalok kifejezõ éneklésére 
– egy hallott zenemûre történetet kitalálni 

– a romantika stílusjegyeit felismerni 
6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötõdõ dallamát, 

balladáját 
– XX. századi zeneszerzõk néhány, különbözõ stílusban írt dalát 



– XX. századi költõk egyes verseinek megzenésített változatát 

– a tizenhatod ritmusértéket 
– a XX. század egyes jellemzõ stílusirányzatait 

Fejlessze a tanulók 
– biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 
– értelmezési képességét a hallott zenemû üzenetének minél pontosabb 

megfogalmazásában 
– stílusirányzatok közötti eligazodását 

Ösztönözze a tanulókat 
– minél több dal elsajátítására 
– a mondanivalót közvetítõ éneklésre 

– a hallott zenemûvekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
– a zenei elemek dramatikus helyzetekben történõ kipróbálására 

Tananyag 
Beéneklõ gyakorlatok 
– Intenzív rekeszlégzés gyakorlása 

Egyszólamú éneklés 
– Történelmi eseményekhez kötõdõ népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc 

kori nóták) 
– Balladák 

– Énekelt versek (XX. századi költõk egyes verseinek megzenésített változata) 
– XX. századi zeneszerzõk egyes dalai 
Többszólamú éneklés 

– Könnyebb két– vagy háromszólamú kórusmû 
Énekes improvizáció 

– Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal 
– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a 
szöveg hangulatának figyelembe vételével 

Ritmusgyakorlatok 
– Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása 

ritmushangszerekkel 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Különbözõ karakterek megjelenítése szituációba helyezve dallam– vagy 

ritmushangszerekkel 
– Hallott zenemû hangulatának megfelelõ cselekmény kitalálása, eljátszása 

némajátékkal 
Zenehallgatás 
– A XX. századi stílusirányzatok szemelvényei 

– Történelmi eseményekhez kötõdõ népzenei felvételek 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötõdõ dallamát, 
balladáját 

– XX. századi zeneszerzõk néhány dalát 
– XX. századi költõk tanult megzenésített verseit 

– a tizenhatod ritmusképletet 
– a XX. század jellemzõ stílusirányzatait 
Legyenek képesek 

– csoportban adottságaiknak megfelelõen, az adott ének üzenetét közvetítve 
énekelni 

– az ismert zenemûvekben az adott mû stílusjegyeit felismerni 
– hallott zenemûre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 



– különbözõ karakterek szituációban történõ megjelenítésére dallam– vagy 

ritmushangszerekkel 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– az egyszerûbb ritmusképleteket 
– az egyszerûbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 

– a fõbb zenei stílusokat és mûfajokat 
Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelõen tiszta, kifejezõ, karakteres éneklésre 
– egyszerû ritmuskíséret rögtönzésére 
– gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemû kapcsán 

– egyszerûbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különbözõ dramatikus 
tevékenységek során 

– a megismert zenei stílusok és mûfajok jellemzõ jegyeinek felismerésére 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Zene és ének 
– csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etûd 10–15 perc 

– szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc 
A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 

figyelembe vételével: 
– a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd 
egymástól való függetlenítése 

– az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek 
segítségével egy akciósor lekövetése 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fõ) 
A tanuló 8 különbözõ stílusú, szabadon választott dal elõadásával készül. A 
dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem elõtt 

tartására. A vizsgán a tanulónak az általa választott két dalt kell bemutatnia: egy 
népdalt a capella és egy másik, egyéb mûfajú dalt hangszeres kísérettel. Az 

elõadásához igénybe vehetõ élõ hangszeres kíséret, amelyrõl a tanulónak kell 
gondoskodnia. 
A vizsga értékelése 

Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 
Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 

Ének: tiszta intonáció, stílushû elõadásmód, szövegérthetõség, prozódiai 

pontosság 

Továbbképzõ évfolyamok 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– az opera mûfajának jellemzõ stílusjegyeit 
– a különbözõ korok operáinak jellemzõ zenei és színházi stílusjegyeit 

– az opera mûfaj kialakulásának jelentõségét a zene– és színházmûvészetben 
– a jelentõsebb operaszerzõket 
– néhány, az opera mûfaját reprezentáló mûvet 



– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

Fejlessze a tanulók 
– hangképzési technikáját 

– többszólamú éneklési készségét 
– képességét a zene és szöveg mondanivalójának elõadásban történõ 
érzékeltetésére 

Ösztönözze a tanulókat 
– az opera jellemzõ mûfaji sajátosságainak megismerésére 

– minél több opera, operarészlet megismerésére, értõ, befogadó hallgatására 
– minél több operarészlet éneklésére 
– a tanult részletek kifejezõ elõadására 

– élõ operaelõadás megtekintésére 
– az elemzõ beszélgetésekben való aktív részvételre 

Tananyag 
Opera 
Beéneklõ gyakorlatok 

– Különbözõ hangulatú beéneklõ gyakorlatok (dúr – moll) 
– Dinamika változtatása vezénylésre 

Egyszólamú éneklés 
– Operarészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által 

kényelmesen énekelhetõ hangnembe transzponálva) 
Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
– Különbözõ operák szemelvényei (lehetõség szerint zongorakísérettel, a tanulók 

által kényelmesen énekelhetõ hangnembe transzponálva) 
Énekes improvizáció 

– Különbözõ karakterek megjelenítése beszédhanggal, majd énekhanggal 
– Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás 
Ritmusgyakorlatok 

– A feldolgozni kívánt opera valamely szituációjához hanghatások megtervezése, 
illetve a szituáció hangszerekkel történõ „eljátszása” 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Operarészlet szövegének prózai jelenetként való eljátszása 
– Játék a hangokkal: hang hozzárendelése a szituációba helyezett karakterhez 

Zenehallgatás 
– Különbözõ korok operáinak részletei 

– Élõ elõadás és/vagy DVD–felvétel megtekintése 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a különbözõ korok operáinak jellemzõ zenei és színházi stílusjegyeit 
– az opera jelentõségét a zene– és színházmûvészetben 

– a jelentõsebb operaszerzõket 
– néhány, az opera mûfaját reprezentáló mûvet 
– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

Legyenek képesek 
– az opera jellemzõ mûfaji sajátosságait a hallgatott mûvekben felismerni 

– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelõ eléneklésére 
– a megismert mû által közvetített gondolat, érzelem, hangulat 
megfogalmazására 

8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a daljáték, operett, musical jellemzõ zenei és színházi stílusjegyeit 



– a jelentõsebb daljáték–, operett–, musicalszerzõket 

– néhány, a daljáték, operett, musical mûfaját reprezentáló mûvet 
Fejlessze a tanulók 

– hangképzési technikáját 
– többszólamú éneklési készségét 
– stílus– és mûfajelemzõ képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– minél több mû megismerésére 

– minél több dal, részlet eléneklésére 
– a tanult szemelvények mûfajnak és stílusnak megfelelõ elõadására 
– élõ elõadás megtekintésére 

– az elemzõ beszélgetésben gondolatai megfogalmazására 
– az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktív részvételre 

Tananyag 
Daljáték – Operett – Musical 
Beéneklõ gyakorlatok 

– Egyszerû két– és háromszólamú beéneklõ gyakorlatok (dúr – moll) 
Egyszólamú éneklés 

– Daljáték–, operett–, musicalrészletek éneklése a karakterek figyelembe 
vételével (a tanulók által kényelmesen énekelhetõ hangnembe transzponálva) 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
– Különbözõ daljáték–, operett–, musicalrészletek szemelvényei (lehetõség 
szerint zongorakísérettel, a tanulók által kényelmesen énekelhetõ hangnembe 

transzponálva) 
Énekes improvizáció 

– Egyszerû énekes szemelvény eléneklése különbözõ változatokkal: szavakra 
bontva, szótagokra bontva, hangzókra bontva többszólamú játékok az elõzõek 
alapján (pl. kánonban, a szólamon belül szavakra bontva) 

Ritmusgyakorlatok 
– Ritmusgyakorlatok az ismert ritmuselemekkel, különbözõ metrumokban (2/4, 

3/4, 6/8), egyszerû ritmushangszereken megszólaltatva 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Remake (mai változat) készítése az egyes mûvek kiválasztott jeleneteire 

– Helyzetkomikum hanghatásokkal, hangszerekkel: a különbözõ zenei elemekben 
rejlõ komikus hatás elõidézése szituációba helyezve 

Zenehallgatás 
– A tanult daljátékok, operettek, musicalek vagy azok részletei 
– Élõ elõadás megtekintése 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a daljáték, operett, musical jellemzõ zenei és színházi stílusjegyeit 
– a jelentõsebb daljáték–, operett–, musicalszerzõket 
– néhány, a daljáték, operett, musical mûfaját reprezentáló mûvet 

Legyenek képesek 
– a daljáték, operett, musical jellemzõ mûfaji sajátosságait a megismert 

mûvekben felismerni 
– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelõ eléneklésére 
– a megismert mû által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb 

megfogalmazására 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 



– a rockopera jellemzõ zenei és színházi stílusjegyeit 

– a rockopera mûfajának néhány kiemelkedõ dalát 
– népzenei és mûzenei hagyományok hatását a rock– és a jazz zenére 

– különbözõ kultúrák zenei gondolkodásmódját 
Fejlessze a tanulók 
– hangképzési technikáját 

– többszólamú éneklési készségét 
– figyelemösszpontosítását a társas zenei megnyilvánulások során 

– zenei érzékenységét 
– stílus– és mûfajelemzõ képességét 
Ösztönözze a tanulókat 

– improvizatív zenei megoldásokra 
– az érzelmek zenei elemekkel történõ kifejezésére 

– a zenei kommunikáció alkotó módon való felhasználására 
– különbözõ kultúrák színházi és zenei formáinak megismerésére 
Tananyag 

Rock opera – világzene – kultúrák párbeszéde 
Beéneklõ gyakorlatok 

– Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának növelése 
– Hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 

Egyszólamú éneklés 
– Különbözõ kultúrák dalai és rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe 
vételével 

– Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stílus figyelembe vételével 
Többszólamú/csoportos éneklés: 

– Spirituálék, gospelek éneklése a stílus figyelembe vételével 
– Rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével 
Énekes improvizáció 

– Különbözõ stílusoknak megfelelõ dallamimprovizáció 
Ritmusgyakorlatok/hangszeres improvizáció 

– Sztenderd ritmusok, blues, funky, latin, (samba, bossanova, flamenco), swing 
ritmusok alkalmazása rögtönzésben 
– Aszimmetrikus ritmusok 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Zenei dialógus, zenei szerepcsere 

– Különféle kapcsolatok zenei kezdeményezése, felvétele és zárása 
Zenehallgatás 
– A tanult rockoperák részletei 

– Élõ elõadás megtekintése 
– Világzenét játszó zenekarok felvételei és koncertjei 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a különbözõ kultúrák zenéjére jellemzõ stílusjegyeket 

– a különbözõ zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére 
– rockopera mûfaját reprezentáló mûvek valamelyikét 

– a világzenét játszó jelentõsebb elõadókat 
Legyenek képesek 
– érzelmek, állapotok kifejezésére a különbözõ zenei elemek (tempó, dinamika, 

hangmagasság) alkalmazásával 
– a tanult rockoperák énekelt részleteinek, valamint a különbözõ kultúrák tanult 

dalainak adottságaiknak megfelelõ eléneklésére 
– a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlõ kontrasztok kihasználására 



– különbözõ egyszerû hangszerek kreatív módon való használatára 

10. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a zene– és a színházmûvészet kapcsolatának különféle lehetõségeit, formáit 
– azokat a zenei elemeket, amelyek egy–egy elõadás szerves részét képezik, 

fontos dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetõk be a tradicionális mûfajok 
valamelyikébe 

– a revü, és a kabaré mûfajának néhány kiemelkedõ dalát 
– prózai színházi elõadásokhoz alkalmazott zene jelentõsebb alkotásait 
Fejlessze a tanulók 

– zenei memóriáját 
– zenei rögtönzési képességeit 

– alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során 
Ösztönözze a tanulókat 
– a színház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására 

– a korszerû színházi és zenei formák megismerésére 
– színházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kísérletezésre 

– egyes jelentõsebb kortárs színházi elõadások zenéjének megismerésére 
Tananyag 

Színházi zene – alkalmazott zene 
Beéneklõ gyakorlatok 
– Helyes énektechnika kialakítása, hangképzés az egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével 
Egyszólamú éneklés 

– Dalok kortárs színházi elõadásokból 
Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
– Oktávgyakorlatok 

– Kísérletek a kóruséneklés színpadi alkalmazásával 
– Színpadi elõadások kórusainak éneklése a stílus figyelembe vételével 

Énekes improvizáció 
– Valamely prózai színdarab szereplõjének érzelmei, gondolatai improvizált 
dallamban megfogalmazva 

Ritmusgyakorlatok 
– Ritmushangszerek és karakterek 

– Ritmushangszerek a színész játékában 
– Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel 
– Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Jelenet és zenei hatás kontrasztja 

– Zenei hatás jelentésmódosító funkcióval 
Zenehallgatás 
– Zenét alkalmazó kortárs színházi elõadás megtekintése 

– A színpadi zene meghallgatása és hatásának elemzése 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– azokat a zenemûveket, zenei elemeket, amelyek egy elõadás szerves részét 
képezik, fontos dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetõek bele a 

tradicionális mûfajok valamelyikébe 
– a zene– és a színházmûvészet kapcsolatának különféle lehetõségeit, eltérõ 

formáit 
– a revü, és a kabaré mûfajának tanult dalait 



– a prózai színházi elõadások tanult dalait, kórusait 

Legyenek képesek 
– kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzõbb összetevõit 

(hangmagasság, idõtartam, hangerõ, hangszín, hangok közötti szünet) 
– zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és 
jelentésmódosító funkció) 

Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 

– a zene színházi felhasználásának lehetõségeit 
– a fõbb zenés színházi mûfajokat és azok legjelentõsebb képviselõit 
Legyenek képesek 

– az adottságainak megfelelõ, szabadon választott ének stílusának, mûfaji 
sajátosságainak megfelelõ elõadására 

– saját énekhez egyszerû ritmuskíséret rögtönzésére 
– gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson 
keresztül 

– az ismert zenei stílusok és mûfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló 
érzés– és gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 

– a megismert zenés színházi mûfajok jellemzõ stílusjegyeinek saját 
tevékenységben való érvényesítésére, adottságainak megfelelõen 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 
Zene és ének 

– csoportos zenés színpadi etûd 15–20 perc 
– szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3 –5 perc 
A vizsga tartalma 

A zene és ének gyakorlati vizsga két részbõl tevõdik össze: 
Csoportos zenés színpadi etûd 

A csoportos zenés színpadi etûdöt a szaktanár állítja össze a csoport 
adottságainak figyelembevételével. Az 
összeállítás adjon lehetõséget a fõbb zenés színházi mûfajok minél színesebb 

bemutatására! 
A csoportos zenés színpadi etûd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi 

elemeket, az összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fõ) 
A tanuló öt, a zenés színházi mûfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon 

választott dal elõadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a 
tanuló adottságainak szem elõtt tartására. A vizsgán a tanulónak a saját maga 

által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az elõadásához igénybe vehetõ élõ 
hangszeres kíséret, amelyrõl a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése 

Etûd: 
– a kompozíció íve, megformálása, 

– az együttmûködés minõsége; 
– a választott mûfajnak és stílusnak megfelelõ elõadásmód 
Ének: 

– tiszta intonáció, 
– a választott zenés színházi mûfaj sajátosságainak megfelelõ elõadásmód, 

– szövegérthetõség, 
– prozódiai pontosság 



A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 

Ritmushangszerek, pl. dobok, gardon, tikfa, fadob 
Dallamhangszerek, pl. mirliton, nádsíp, furulya 

Egyszerû hangkeltõ eszközök, pl. kanál, kanna, köcsögduda 
Jelzõhangszerek, pl. kereplõ, kolomp, csengõ 
Komplex (dallam, kísérõ) hangszerek, pl. doromb, gitár, szájharmonika 

A tanult zenemûvek felvételei CD–n, vagy DVD–n 
 

SZÍNHÁZISMERET 
A színházismeret tantárgy fõ célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, 
felkészült nézõkké illetve 

„színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a 
csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott elõadásokban felismerjék 

azokat a színházi összetevõket, amelyek a színházi élmény forrásai. 
Ehhez a célhoz az alapfokon elsõsorban a gyakorlat felõl közelíthetünk. Ezeken 
az évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevõit 

elsõsorban drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi mûfajok 
állnak a középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi 

elõadásokban leggyakrabban elõfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve 
kortársaik színházi tevékenységébõl kiindulva vonhatnak le következtetéseket a 

színház természetérõl, illetve a színpadi kifejezés legfõbb alkotórészeirõl. Azokról 
a formákról, mûfajokról, módszerekrõl pedig, amelyeket õk maguk nem 
gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek személyes 

tapasztalatokat. 
A továbbképzõ szakaszban az élõben (vagy felvételrõl) megtekintett elõadások 

teremthetnek alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve 
fogalomkészlet felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. 
Az órák középpontjában a továbbképzõ szakaszban egy–egy elõadás 

megtekintése áll: míg az alsóbb évfolyamokon fõként gyermek– és diákszínjátszó 
elõadások közös megnézése, addig a felsõbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági 

színházi elõadások, illetve gondosan kiválasztott felnõtt színházi elõadások 
megbeszélésére is. A megtekintett elõadásokat mindig egészében, 
összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsõdleges célunk a színházi élmény 

elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, összetevõ részletesebb 
vizsgálata megteremtheti annak a lehetõségét is, hogy fokozatosan felépüljön a 

tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 
Alapfokú évfolyamok 
3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a színpadi szöveg fogalmát 
– a téma fogalmát 
– a színpadi figura fogalmát 

– a színpadi építkezés lehetõségeit 
– a ritmus fogalmát 

– a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 
– a szövegmondás egyéni és együttes módjait 
– szerkezeti egység fogalmát 

– a legfontosabb szerkesztési elveket 
– a mozgás és a gesztus színpadi szerepét 

– a színpadi képalkotás lehetõségeit 
– a kellék és a jelmez fogalmát 



Fejlessze a tanulók 

– képességét a szöveg színpadi lehetõségeinek felismerésére 
– érzékenységét a színházi elõadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt 

– érzékenységét a különféle szövegekben megjelenõ hangulati hasonlóságokra 
– képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülõ szerkesztési elvek 
felismerésére, alkalmazására 

– térérzékelõi és térhasználói képességeit 
– képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére 

Ösztönözze a tanulókat 
– önálló véleményalkotásra 
– a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére 

– szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására 
– minél több élõ szerkesztett játék megtekintésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 
Tananyag 
Szerkesztett játékok 

A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejûleg kapják 
meg az alkotás, a kipróbálás, a kísérletezés és a rendszerezés lehetõségét: 

alapvetõ színházismereti fogalmak tisztázhatók ezen a mûfajon keresztül. A 
továbbá a szerkesztett játékokkal való foglalkozás lehetõvé teszi, hogy a tanulók 

alkotó módon, a megtapasztalás, megélés élményén keresztül, a színház 
elemeivel kísérletezve közelítsenek a színházi ismeretek felé. 
A szerkesztett játék vizsgálata lehetõséget teremt a színház legalapvetõbb 

jellegzetességeinek felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a 
színpadi megjelenítés különbségeinek felismerésére, a színházi elõadás 

összetevõinek és felépítésének érzékelésére. 
Az elõadás irodalmi alapanyagának gyûjtése, válogatása 
– Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján 

– Figurák köré építve 
– Helyzetek köré építve 

– Hangulati hasonlóság alapján 
– Motívumok köré építve 
– Asszociációk alapján 

Az irodalmi alapanyag kibontása 
– A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal) 

– A szövegekben rejlõ zeneiség kibontása (kórus) 
– Hanghatások és szöveg – aláhúzás és ellenpontozás 
– Zene és szöveg együttes hatása 

– Szövegritmus jelentõsége és jelentéshordozó szerepe (szöveges 
ritmusjátékokkal) 

– Szövegek megszólaltatása különbözõ stílusokban (stílusjátékok) 
A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk 
– Az egyéni szövegmondás 

– Együttes szövegmondás (pl. kórus, visszhang, szavankénti láncmondás) 
Szöveg és tér 

– A tér irányai, hangsúlyos pontjai 
– Egyén és csoport elhelyezése a térben 
– Egyéni és csoportos mozgások a térben 

Szöveg és tárgyak 
– Jelmezek, kellékek, hangkeltõ eszközök (pl. ritmushangszerek) használata 

Az elõadás felépítése 
– Szerkesztési elvek 



– A szöveg és a megjelenítés összefûzése 

– A tér, az idõ és a szöveg együttesei 
– Szöveg és kép egymást erõsítõ, árnyaló illetve gyengítõ hatása 

– Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások) 
– A szituáció változása a szöveg redukálásával 
– A szöveg ritmusa és a jelenetritmus 

– Az elõadás ritmusa (kiemelt pillanatok) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a színpadi szöveg fogalmát 
– a téma fogalmát 

– a színpadi figura fogalmát 
– a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit 

– a ritmus fogalmát 
– a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 
– a mozgás és a gesztus fogalmát 

– a kellék és a jelmez fogalmát 
Legyenek képesek 

– megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre alkalmas szöveg 
válogatására 

– a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására 
– felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekbõl adódik 
– egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére 

– a tér nyújtotta lehetõségek felismerésére 
4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal: 
– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

– a mese történetének jellegzetes elemeit 
– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetõbb különbségeit 

– a narrátor fogalmát 
– a színpadi alak jellemzésének alapvetõ formái, lehetõségeit 
– a maszk fogalmát 

– a díszlet fogalmát és legalapvetõbb fajtáit 
– a jelmez és kellék használatának alapvetõ formáit 

– a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetõségeit 
– a színpadi világítás fogalmát 
– a szituáció fogalmát 

– a jelenet fogalmát 
Fejlessze a tanulók 

– képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfõbb összetevõit 
– képességét, hogy felismerjék a mese szituációit 
– képességét, hogy felismerjék egy színpadi alak legalapvetõbb tulajdonságait, a 

történetben betöltött szerepét 
– képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtõ 

hatását 
– képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtõ, –hordozó 
lehetõségeit 

Ösztönözze a tanulókat 
– önálló véleményalkotásra 

– színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére 
– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 



– minél több élõ mesejáték–elõadás megtekintésére 

Tananyag 
Színházi elõadás mesébõl 

A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált 
irodalmi (epikus) alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és 
gyakorlati kipróbálása lehetõséget teremt a színház legalapvetõbb 

jellegzetességeinek további – az elõzõ évfolyamhoz képest kibõvített, mélyített – 
tanulmányozására, többek között az epikus és a drámai kifejezés különbségeinek 

érzékeltetésére. 
Játék a mese összetevõivel 
– A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával) 

– A mesei szituációi (szituációs játékok) 
– Meseindító helyzetek (szituációs játékok) 

– Jellegzetes mesei elemek (ismétlõdések, fordulatok, váratlan események, 
akadályok, gátak – szituációs játékokban) 
– A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák) 

A mese szereplõi 
– Alaptulajdonságok megjelenítése (pl. szoborjátékok, szerep a falon, 

tulajdonsághordozó játékok) 
– A mese hõse a hõs bemutatására (pl. improvizációk, szituációs játékok, a hõs 

egy napja, pillanatképek a mesehõsök 
életébõl) 
– A hõs segítõi és ellenfelei (szituációs játékok) 

– Meseszereplõk találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan 
találkozásokra) 

Elbeszélés és megjelenítés 
– Elbeszélõ a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplõ, 
csoportos narrálás) 

– A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált 
mozgások, hangaláfestés, állóképek, tablók) 

– A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba) 
– A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl. improvizációk, szituációs játékok) 
– A jelenet felépítése (kezdõ helyzet, fordulatok, záró helyzet) 

Díszlet 
– Az üres tér lehetõségei 

– Díszlet emberi testekbõl (szoborjátékok, állóképek) 
– Helyszínteremtés fényekkel 
– A helyszínek jelzése, helyszínváltozások, jelzett, stilizált díszletelemek és azok 

elhelyezése, mozgatása 
– Szimultán helyszínek 

– A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben 
Jelmez és maszk 
– Egy–egy mesei szereplõ felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató) 

– Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája) 
– A maszk lehetõségei 

Kellékek 
– A kellék karakterépítést segítõ szerepe 
– A tárgyak különféle szituációkban 

– A kellék szimbólumteremtõ és –hordozó lehetõségei 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 



– a mese történetének jellegzetes elemeit 

– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetõbb különbségeit 
– a narrátor fogalmát 

– a színpadi alak jellemzésének alapvetõ formáit, lehetõségeit 
– a maszk fogalmát 
– a díszlet fogalmát és legalapvetõbb fajtáit 

– a jelmez és kellék használatának alapvetõ formáit 
– a színpadi világítás fogalmát 

– a szituáció fogalmát 
– a jelenet fogalmát 
Legyenek képesek 

– egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére 
– a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére 

– jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére 
– a tér– és díszlethasználattal megteremtett színpadi világ felismerésére 
5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a probléma fogalmát 
– a szituáció legáltalánosabb összetevõit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 
– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 
– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetõbb lehetõségeit 
– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 

– a színpadi játék és a díszletek összefüggését 
Fejlessze a tanulók 
– képességét, hogy egy adott elõadásban megjelenõ legfõbb problémá(ka)t 

felismerjék 
– képességét, hogy egy adott szituáció legfõbb jellegzetességeit felismerjék 

– képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülõ legfontosabb 
szándékát felismerjék 
– képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülõ szándékát, 

érintettségét (motivációját) felismerjék 
– képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy elõadás egészében 

megjelenõ emberi viszonyokat felismerjék 
Ösztönözze a tanulókat 
– színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 
– minél több irodalmi adaptációból készült élõ elõadás megtekintésére 

Tananyag 
Színházi elõadás novellából, regénybõl 
Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek–, illetve diákszínjátszók gyakran és 

örömmel vállalkoznak nagy kihívást jelentõ feladatokra: elbeszélések, illetve 
ifjúsági regények színpadra állítására. A nekik szóló gyerek– és ifjúsági színházi 

elõadások is gyakran nyúlnak ezekhez az alapanyagokhoz. Az adaptáció 
folyamatának és a létrejött elõadásoknak a vizsgálata elmélyítheti az epikus és a 
drámai mûfajok közti különbségek ismeretét, ugyanakkor tovább építheti a 

tanulók színházi gondolkodását és fogalomkészletét is. 
A színpadra állítás fázisai 

– Problémakeresés, alapanyag keresése 
– A választott mû szituációkra bontása 



– Az egyes szituációk feltárása 

– A történetet alapvetõen befolyásoló szituációk feltárása 
– Jelenetek építése a szituációkból 

– Elõadásépítés jelenetekbõl (szerkesztési lehetõségek) 
Figurateremtés drámatechnikákkal 
– Jellemzõk összegyûjtése 

– Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése) 
– A figura helyzetben – a jellemek megteremtése 

A szereplõk viszonyai 
– A szereplõk kapcsolatainak alaptípusai 
– Megjelenítési lehetõségek a szereplõk közötti kapcsolatok ábrázolására 

(drámatechnikákkal) 
– A szereplõk közötti kapcsolatok változása 

– A szereplõk és azok kapcsolatainak alakulása az elõadás egészében 
A színpadi környezet megteremtése 
A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetõvé tevõ egységes színpadi 

környezet megteremtése (jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények) 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a szituáció legáltalánosabb összetevõit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 
– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 
– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetõbb lehetõségeit 
– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 

– a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését 
Legyenek képesek 
– egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség 

megfogalmazására 
– szituációk, jelenetek elkülönítésére 

– a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére 
– a szereplõk közti viszonyok felismerésére 
– a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében 

6. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának 
lehetõségeit 

– a típus fogalmát 
– a probléma szituációkra való bontásának lehetõségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetõségeit 
– a színpadi világítás alapjait 
– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 
– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb mûfajai 

Fejlessze a tanulók: 
– ön– és társismeretét 
– szituációelemzõ képességét 

– színházi látásmódját 
Ösztönözze a tanulókat 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 
– környezetük problémáinak érzékelésére 



– a játékban rejlõ általános érvényû tartalmak felismerésére 

– a térhasználattal való kísérletezésre 
– akusztikai kísérletezésre 

– a világítással való kísérletezésre 
– minél több gyermek– és diákszínjátszó elõadás megtekintésére 
Tananyag 

Színházi elõadás személyes élményanyagból (életjátékok) 
Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történõ kiindulással 

az érintettség elõnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszínjátszók 
munkájában. Az életjátékok tanulmányozása ezzel egyidejûleg a színházismereti 
tanulmányok új fázisát is jelenti: az alapfok végén ennek a mûfajnak az alapos 

vizsgálata az eddig 
tanultak szintetizálása mellett egyben már a drámai kifejezés lehetõségeinek 

közelebbi megismeréséhez is elvezeti a tanulókat. 
A tanulókat foglalkoztató problémák gyûjtése, kiválasztása, kibontása 
– Problémagyûjtõ és a problémákat rendszerezõ tevékenység (ön– és 

társismereti, improvizációs játékok) 
– A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs 

játékokkal) 
– Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához 

Eszközök a személyesség áttételére színházi helyzetbe 
– A probléma áthelyezése analóg helyzetbe 
– A személyek tipizálása (szituációk egy–egy típus kibontására; a típusok 

megjelenítése változó körülmények között) 
– A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése 

– A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása 
– A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése 
Szituációteremtés, jelenetépítés 

– A problémák körüljárása rögtönzésekkel 
– A rögtönzéstõl a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása 

– Jelenetszerkesztés szituációkból 
A világítás 
– Természetes és mesterséges fények hatása 

– A fény atmoszféra teremtõ ereje 
– A fény jelentésteremtõ és –módosító szerepe 

– A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban 
A zene 
– Élõ zene, gépzene 

– A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtõ hatása az elõadásban 
– A zene dramaturgiai szerepe 

– A zene mint az elõadás önálló alkotóeleme (pl. dalok) 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a típus fogalmát 
– a probléma szituációkra való bontásának lehetõségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetõségeit 
– a színpadi világítás alapjait 
– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 
– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb mûfajai 

Legyenek képesek 



– a fõbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai 

elemek, jelmezek) felismerésére saját elõadásban 
– a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételére 
– rögtönzésekkel szituációk felépítésére 
– a megismert színházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések 

elemzésekor 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy elõadás létrejön 
– a színházi alkotóelemeket (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek, kellékek, világítás), azok hatását 
– azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását 

segítik 
– a színházmûvészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl. 
játéktér, fõszereplõ, mellékszereplõ, jelenet, fordulat, felvonás) 

Legyenek képesek 
– színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 

– elõadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 
– saját csoportja által létrehozott elõadások sajátosságainak leírására a 

megismert fogalmi készlet segítségével 
– annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást 
a nézõre 

– a színházi összetevõkrõl és mûködésükrõl tanultak alkalmazására 
A mûvészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgarészbõl áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama 

Színházismeret 
elõadás(részlet) elemzése 10 perc 

A vizsga tartalma 
A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy 
részletének felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi 

alkotóelemek és azok nézõre gyakorolt hatásnak elemzõ bemutatása. 
vagy 

A tanuló a tanár által a vizsgát megelõzõ félévben elõre kiadott legalább öt 
különbözõ alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet meg. A 
vizsgán a tanuló szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, hogy mi 

az a helyzet, probléma, amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint 
felvázolja, hogy milyen színházi 

eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást 
gyakorolnak a nézõre. 
A vizsga értékelése 

Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 
A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 

A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 
Továbbképzõ évfolyamok 
7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 
– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 



– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, táncszínház) 
– a színház és a film legfõbb különbségeit 

– a drámai színház néhány klasszikus mûfajának sajátosságait (komédia, 
tragédia, realista színmû) 
Fejlessze a tanulók 

– érzékenységét a jelen idejû színházi élmény befogadására 
– érzékenységét a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességének 

felismerésére 
– színházi ízlését 
– színházi elõadás elemzõ képességét 

Ösztönözze a tanulókat 
– értékes élõ színházi elõadások látogatására 

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 
Tananyag 
A színházmûvészet sajátosságai 

Ezen az évfolyamon elsõsorban azt kívánjuk tisztázni, hogy mitõl színház a 
színház, mi különbözteti meg a vele rokon 

mûvészeti formáktól, illetve hogy mik azok a jellegzetességek, amelyek a 
színpadi kifejezés nélkülözhetetlen 

összetevõit jelentik. 
Színház mint a megjelenítés mûvészete 
– Drámai és nem drámai alapanyagú színház 

– Az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségei 
Drámai mûfajok a színházban 

– A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, 
végkifejlet) 
– A komédia tere, térhasználati konvenciói 

– A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum 
összekapcsolódása a komédiában 

– A színész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az 
értéktévesztések színészi ábrázolása) 
– A klasszikus tragédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, 

fordulatok, végkifejlet) 
– A tragikus szituáció: válsághelyzetek, döntési kényszerek, választási 

lehetõségek 
– A tragikus hõs és ellenfele(i), a közöttük zajló küzdelem fázisai, fokozatai, tétje 
– A tragikus hõs hiteles jelenkori ábrázolásának problémái (a színész eszközei a 

hõsábrázolásra: hogyan jelezhetõk a 
„hõs” emberi léptékei, miképp hitelesíthetõ a jelenben is) 

– A realista színmû dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, 
okszerûsége, fordulatai, végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus 
mélységei 

– A realista színház díszlete, jelmeze, tárgyhasználata 
– Emberábrázolás a realista színházban: motivációk, kapcsolatok, emberi 

viszonyok, a színész jellemábrázolása 
– Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenítése, valószerûsítése, felépítése, 
fordulatai, illetve a mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak) 

Színházi elõadás nem drámai alapanyagból 
– A rituális játék hagyományai. A tradíció szerepe és funkciója. Rítus a 

modernkori színházban 



– A rítus dramaturgiája, a színpadi eseménysor felépítése, egységei, ezek 

kapcsolódási módjai 
– A színházi elõadás szertartás jellegét megteremtõ eszközök (rituális tér, zene 

és ritmus szerepe, tárgyhasználat) 
– A szertartásjáték szereplõi, a közönség részvétele a rítusban 
– A tánc– és mozgásszínház dramaturgiája (a zene elõadásszervezõ szerepe, 

tétel– és etûd–dramaturgia) 
– Mozgásformák, tánctechnikák 

– A táncszínházi elõadó, a mozgásszínházi színész kifejezõeszközei a tánc–, 
illetve a mozgásszínházban 
A színház és rokon mûfajai 

– A film és színház hatásának és befogadásának különbségei 
– A tévéjáték és a színház hatásának és befogadásának különbségei 

– Az élõ és a rögzített elõadás 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 
– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 
– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, 

mozgásszínház, táncszínház) 
– a színház, a film, a televízió legfõbb különbségeit 
– a drámai színház egy–két klasszikus mûfajának sajátosságait 

Legyenek képesek 
– megkülönböztetni az élõ, jelen idejû színházi élményt a rutinból született, „holt 

színháztól” 
– felismerni a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességét 
– különbséget tenni egy adott színházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, 

illetve az ízléses és ízléstelen megoldások között 
8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született elõadások legfõbb jellegzetességeit 
– a drámaszöveg és az elõadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bõvítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 
– a dramaturgia fogalmát 
– az elõadásokban érvényesülõ legalapvetõbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat) 
– a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát 

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 
– a színházi tér fogalmát és formáit 
– a színpadformák fogalmát, a legfontosabb színpadformákat 

– a játéktér fogalmát és legfõbb jellegzetességeit 
– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 
– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 
– az elõadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az elõadás stílusának fogalmát 
Fejlessze a tanulók 

– képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére 
– dramaturgiai érzékenységét 



– motívumfelismerõ képességét 

– improvizációs képességét 
– térhasználatát 

Ösztönözze a tanulókat 
– értékes élõ színházi elõadások megtekintésére 
– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

– színházi tárgyú kiadványok olvasására 
Tananyag 

A színházi elõadás alkotórészei I. 
Ezen az évfolyamon a színházi elõadás alkotórészeibõl kiindulva elkezdhetünk 
szisztematikusan felépíteni egy színházi szemléletmódot, illetve 

fogalomkészletet. Az élõben vagy videóról megtekintett elõadások kapcsán az 
elõadás egy–egy összetevõjét, alkotórészét tesszük alaposabb vizsgálat 

tárgyává. Egy–egy részterületre figyelve a színház konkrétabb alkotórészei felõl 
haladunk az elvontabb összetevõk felé. Ugyanakkor természetesen a 
megtekintett elõadás egészének megbeszélésérõl sem feledkezünk el. 

A színházi elõadás alapanyaga 
– Dráma, adaptáció, „önmagát író” elõadás 

– Az elõadás szövegkönyve 
Dramaturgia alapjai 

– Beavatkozások a színpadra állított drámába, illetve nem drámai mûbe 
– Jelenetek elhagyása és átcsoportosítása, összevonása 
– Az elõadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenítésük módjai 

– Témák és motívumok végigvezetése az elõadáson 
– Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bõvítések, vendégszövegek 

– A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése 
– Az elõadás kezdete, vége, felépítése, szervezõ elvei 
A tér 

– A színházi tér (pl. nagyszínpad, kamaraszínház, stúdió– vagy szobaszínház) 
– A színpadi forma (a dobozszínpadtól a térszínházi formákig) 

– Játéktér és nézõtér viszonya, az elõadás és közönsége kapcsolata, ezzel 
összefüggõ nézõi magatartásmódok 
– A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai) 

– Díszletfajták (az üres tértõl, az absztrakt és stilizált téren át a 
valóságábrázolásig és az illúziókeltésig) 

– Térhasználat (járások, meghatározó irányok és mozgások, hangsúlyos pontok) 
Az akusztikai réteg 
– A zajok szerepe az elõadásban, az ismétlõdõ zajok teremtette motívumok 

– A zajtól a ritmusig és a zenéig 
– A zene szerepe az elõadásban (felvonásátkötõ, aláfestõ, hangulatteremtõ 

szerep vagy autonóm funkció) 
– A zene megjelenési módjai (a bejátszás, illetve az élõ zene különféle formái) 
– A zene stílusa, hangzása, hatása 

– Zenei motívumok, zenedramaturgiai 
A rendezõ munkája 

– Az elõadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása 
– Az elõadás stílusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesítése 
– A rendezõi koncepció megjelenítésének eszközei az elõadás komplex 

jelrendszerével 
– A színészvezetés 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 



– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született elõadások legfõbb jellegzetességeit 
– a drámaszöveg és az elõadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bõvítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 
– a dramaturgia fogalmát 
– az elõadásokban érvényesülõ legalapvetõbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat) 
– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

– a színházi tér fogalmát és formáit 
– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 
– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 
– az elõadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az elõadás stílusának fogalmát 
Legyenek képesek 
– megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést 

– felismerni egy elõadás mûködésének, felépítésének legalapvetõbb dramaturgiai 
jellegzetességeit 

– felismerni egy elõadás legfõbb motívumait 
– felismerni a színházi tér és színpadi formák legfõbb jellegzetességeit, illetve 

elõadásalakító szerepét 
– felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy elõadás 

színházi hatásmechanizmusában 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a színpadi elõadásban megjelenõ legfõbb metakommunikációs jeleket 
– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetõbb színpadi szerepköröket 
– a színészi játékstílus fogalmát 
– a színpadi mûfaj fogalmát és összefüggését a színészi játékstílussal 

– a színészi kifejezés legalapvetõbb formáit 
– a színészi jelenlét fogalmát 

– a színészi karakterteremtés legfõbb jellegzetességeit 
– a jelmez fogalmát, legfõbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit 
– a szituációteremtés legfõbb formáit 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetõbb 
formáit 

– a rendezõi koncepció fogalmát 
– a színész és rendezõ közös munkájának alapvetõ formáit 
– a színházi stílus fogalmát 

Fejlessze a tanulók 
– képességét, hogy egy elõadás hatásmechanizmusában felismerjék a 

nonverbális és metakommunikációs jeleket 
– képességét, hogy érzékeljék a színészi alkat és a megjelenített karakter 
kapcsolatát 

– képességét, hogy a színész által megjelenített karakter legfõbb jellemzõit 
felismerjék, ugyanakkor érzékelje azokat az alapvetõ – színészi eszközöket is, 

amellyel a figurák jellemzése történik 
– képességét, hogy felismerjék a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét 
erejét 



– képességét, hogy a színészi játékstílus mûfajokkal összefüggõ legalapvetõbb 

sajátosságait felismerjék 
– képességét, hogy érzékelje egy elõadás legerõsebb feszültségpontjait, lássa a 

feszültségkeltés legalapvetõbb formáit 
– képességét, hogy felismerjék egy–egy szituáció legfõbb jellegzetességeit, a 
benne megjelenõ problémák 

összetevõit, a – problémáihoz való különféle emberi viszonyok sajátosságait 
– képességét, hogy érzékelje egy–egy jelenetben, illetve az egész elõadásban a 

meghatározó emberi viszonyokat, illetve azt, hogy – milyen viszonyrendszer 
mûködteti az egyes jelenteket, illetve az elõadás egészét 
– képességét, hogy érzékelje egy–egy elõadás legfõbb válságpontjait, 

legfontosabb fordulatait 
– képességét, hogy felismerjék egy–egy elõadás legalapvetõbb stílusjegyeit 

Ösztönözze a tanulókat 
– értékes élõ színházi elõadások megtekintésére 
– saját színházi elõadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására 
Tananyag 

A színházi elõadás alkotórészei II. 
Ezen az évfolyamon folytatódik a színházi elõadás alkotórészeinek áttekintése. Ez 

tovább építi a tanulók színház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az 
évfolyamon az élõben (vagy videóról) megtekintett elõadások kapcsán fõként a 
szereplõ, a színész munkáját, annak összetevõit tesszük alaposabb vizsgálat 

tárgyává. Ugyanakkor természetesen a megtekintett elõadás egészének 
megbeszélésérõl sem szabad továbbra sem elfeledkezni. 

Nonverbális és metakommunikációs jelek a színész játékában 
– A testtartás, a mimika, gesztusok mint a színészi kifejezés alapjai 
– A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejezõ ereje 

– A térköz jelentésteremtõ funkciója 
– Hangszín, hanghordozás 

– A metakommunikációs jelek hitelesítõ vagy átértelmezõ szerepe 
Színészi játék 
– Alkat és színészi karakter 

– Színpadi szerepkörök 
– Egyes tradicionális színházi mûfajokhoz tartozó színészi játékstílusok 

– A színész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az 
eltartott, ironikus játékmódig 
– A színészi jelenlét 

– Színészi szerepformálási módok 
Jelmezek 

– A színpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig) 
– A jelmezek kor– és helyszínjelzõ szerepe 
– Színek és formák a jelmezekben 

– A jelmezek karakterábrázoló képessége 
– A szereplõk csoportosítása az öltözetük alapján 

– Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben 
– Átöltözések, jelmezváltások 
– Álöltözetek, álarcok, maszkok 

Szereplõk a jelenetekben 
– Kapcsolat– és szituációteremtés a színészi játék segítségével 

– A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai 
– Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai 



– A feszültségkeltés színészi és rendezõi eszközei 

– Emberi erõterek és ezek változása a jelenetben 
Követelmények 

A tanulók ismerjék 
– a színpadi elõadásban megjelenõ legfõbb metakommunikációs jeleket 
– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetõbb színpadi szerepköröket 
– a színészi játékstílus fogalmát 

– a színpadi mûfaj fogalmát, és összefüggését a színészi játékstílussal 
– a színészi kifejezés legalapvetõbb formáit 
– a színészi jelenlét fogalmát 

– a színészi karakterteremtés legfõbb jellegzetességeit 
– a szituációteremtés legfõbb formái 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetõbb 
formáit 
– a rendezõi koncepció fogalmát 

– a színész és rendezõ közös munkájának alapvetõ formáit 
– a színházi stílus fogalmát 

Legyenek képesek 
– egy elõadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket 

– érzékelni a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 
– felismerni a színész által megjelenített karakter legfõbb jellemzõit 
– érzékelni azokat az alapvetõ színészi eszközöket is, amellyel a figurák 

jellemzése történik 
– felismerni a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét 

– felismerni a színészi játékstílus mûfajokkal összefüggõ legalapvetõbb 
sajátosságait 
– érzékelni egy elõadás legerõsebb feszültségpontjait, elkülöníteni a 

feszültségkeltés legalapvetõbb formáit 
– felismerni egy–egy szituáció legfõbb jellegzetességeit, a benne megjelenõ 

problémák összetevõit, a problémáihoz való különféle – emberi viszonyok 
sajátosságait 
– érzékelni egy–egy jelenetben, illetve az egész elõadásban a meghatározó 

emberi viszonyokat, továbbá azt, hogy milyen – viszonyrendszer mûködteti az 
egyes jeleneteket és az elõadás egészét 

– érzékelni egy–egy elõadás legfõbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait 
– felismerni egy–egy elõadás legalapvetõbb stílusjegyeit 
10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a színházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetõségeit egy–egy konkrét 
elõadás elemzésében 
Fejlessze a tanulók 

– színházi elõadás elemzõ képességét 
– képességét az elõadás dramaturgiai mûködésének felismerésére 

– képességét a színházi elõadás alkotórészeinek felismerésére 
– képességét a színházi elõadás kifejezésmódjának és jelrendszerének 
felismerésére 

– képességét a rendezõi koncepció és jelentésének felismerésére 
Ösztönözze a tanulókat 

– értékes élõ színházi elõadások megtekintésére 
– a megtekintett elõadás során szerzett élmény elemzõ feldolgozására 



– saját színházi elõadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására 
Tananyag 

Színházi elõadások komplex elemzése 
Ezen az évfolyamon szintetizáljuk az eddig szerzett ismereteket. Ezért a 
középpontban egy–egy élõben vagy videóról megtekintett elõadás komplex 

megbeszélése áll. Így a diákok tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy 
ismereteik alkalmasak színházi elõadások elemzésére, értelmezésére, 

értékelésére. 
A komplex elemzõ beszélgetésekben az alábbi szempontokat érdemes használni. 
Természetesen a konkrét elemzett elõadás alapján kell eldöntetni, hogy mik azok 

a szempontok, amelyek az adott elõadásban fontosak, lényegesek, illetve melyek 
azok, amelyek annyira lényegtelenek az adott elõadás mûködése szempontjából, 

hogy szóba sem kell õket hozni. 
Elemzõ beszélgetések elõadásokról 
Az alapanyag 

– Az alapanyag természete (dráma, adaptáció, nonverbális anyag) 
– Az alapanyag stiláris, mûfaji, dramaturgiai sajátosságai, ezek hatása az 

elõadás megformálására 
Dramaturgia 

– Színházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások, 
vendégszövegek – ezek alkalmazásának célja) 
– Az elõadás felépítése, szervezõ elvei, a jelenetek logikai kapcsolata 

– Az elõadás kezdete, ennek hatása a nézõi befogadásra 
– Az elõadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe 

– Az elõadás zárása, ennek hatása a nézõi befogadásra 
A tér 
– Az elõadás színházi tere (a nagyszínpadtól a szobaszínházig) 

– A színpadi forma (a dobozszínháztól a térszínházi formákig) 
– Elõadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézõi befogadásra 

– Játéktér és díszletvilág 
– Az elõadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, 
motívumok, figurák; meghatározó térirányok és mozgások, ezek jelentése) 

Tárgyak, kellékek 
– A tér berendezésének szerepe a játékban 

– Az elõadás legfontosabb tárgyai, kellékei (ezek kiemelésének lehetõségei, 
illetve a hozzájuk kapcsolódó jelentések) 
– Az egyes figurák kapcsolata a tárgyakkal, kellékekkel, ennek jelentése és 

hatása 
– Állandó vagy változó tárgyak, kellékek; ezek funkciói és funkcióváltásai 

– A tárgyak, kellékek „útja”, az így keletkezõ motívumok 
– A tárgyak, kellékek összefüggése az elõadás más elemeivel, hatása a 
játékstílusra 

Zajok, zenék 
– Az elõadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentõsége az elõadásban 

– Az ismétlõdõ zajok, zenék, illetve a belõlük születõ motívumok, ezek hatása az 
elõadás jelentésére 
– Az elõadásban megszólaló zajok, illetve zenei stílus(ok) – ezek illeszkedése a 

játékstílushoz 
– A zene funkciói (átkötõ szerep, hangulatteremtõ szerep, dramaturgiai szerep, 

önálló alkotórész) 
– A zene és az elõadás mûfajának összefüggései 



Jelmezek 

– A színpadon megjelenõ öltözetek kort, illetve helyszínt meghatározó szerepe 
– Színek és formák, a köztük lévõ kapcsolat, hatásuk az elõadás hangulatára, 

jelentésére 
– Az egyes szereplõk öltözete, ruhájuk színe, formája, szabása, ezek jellemzõ 
ereje 

– Átöltözések, ruhaváltások, ezek funkciói 
– A szereplõk csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, 

viszonyokat közvetítõ szerepe 
– A jelmezek kapcsolata az elõadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, 
hatásuk a szereplõk viselkedésére, az 

elõadás játékstílusára 
A szereplõk jellemzése szavak nélkül 

– Amit még az elõtt tudunk az egyes figurákról, hogy megmozdulnának, 
megszólalnának 
– Álarcok, maszkok használata, az arcfestés szerepe, ezek hatása a nézõi 

elvárásokra, összefüggésük az elõadás 
mûfajával, stílusával 

– A szereplõk alkata, az egyes figurák testtartása, ezek szerepe a jellemzésben 
– A szereplõk arca, arckifejezése, mimikája, ennek hatása a jellemzésre 

– A szereplõk jellegzetes mozdulatai, gesztusai, ezek összefüggése az elõadás 
játékstílusával 
– A metakommunikációs jelzések „üzenetei” a szereplõk viszonyáról, kapcsolatuk 

jellegérõl, változásáról 
A mozgások szerepe az elõadásban 

– Megkomponált mozgások, koreografikus részletek, ezek összefüggése az 
elõadás más kifejezõ eszközeivel 
– A mozgások hatása az elõadás hangulatára, az egyes figurák jellemzésére, a 

produkció stílusára 
Színészi játék 

– Az elõadás mûfajának, stílusának hatása a színészi munkára 
– Az adott elõadás játékstílusának hatása a színész játékára 
– A színész mimikája, gesztuskészlete 

– A színész hanghordozása, beszédmódja 
– A színész metakommunikációs jelzéseinek erõsítõ, gyengítõ vagy átértelmezõ 

szerepe 
– A színész figura át teremtõ eszközei 
– Színészi „létezésmódok” (az átéléstõl az alak pszicho–fizika jellemzésén át a 

szerep és a színész közti távolság érzékeltetéséig) 
Az elõadás stílusa 

– A jelenetek szervezõ elvei 
– Az elõadás leghangsúlyosabb mozzanatai (jelenetei, elõadásrészletei) 
– A rendezõi koncepció, ennek kifejtése az elõadásban 

– Az elõadásban megjelenõ színházi eszközök, kifejezésmódok 
– Az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezése 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a színházi fogalomkészlet alkalmazási lehetõségeit egy–egy konkrét elõadás 

elemzésében 
Legyenek képesek 

– színházi elõadás elemzésére 
– az elõadás dramaturgiai mûködésének felismerésére 



– a színházi elõadás alkotórészeinek felismerésére 

– a színházi elõadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 
– a rendezõi koncepció és jelentésének felismerésére 

Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
– a színházmûvészet legfontosabb kifejezõeszközeit (pl. szövegmondás, 

mozdulat, gesztus, mimika, akció, zenei– és látványelemek), 
– a mûfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb 

sajátosságait, felhasználási lehetõségeit, 
– a konkrét elõadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl. 
drámai formák, színházi mûfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok 

meghatározásait, kapcsolódásukat, 
– az elõadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a 

nézõi élményt, hogyan szolgálják az elõadás jelentését. 
Legyenek képesek 
– egy–egy színházi elõadás meghatározó alkotóelemeinek (pl. alapanyag, tér, 

jelmez, zene, világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási 
módjának felismerésére 

– a színházi elõadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülõ (mûfaji, 
stiláris, illetve formai) konvenciórendszer szerint 

– saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon 
érvelni az általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett 
– egy–egy színházi elõadás átfogó értékelésére, eljutni az elõadás jellemzõinek 

leírásától, összetevõinek elemzésétõl 
a színházi mûalkotás értelmezéséig 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl áll 

A vizsga tantárgya és idõtartama 
Színházismeret 

írásbeli (a vizsgát megelõzõen elkészítve) 
szóbeli 15 perc 
A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 
Elõadáselemzõ dolgozat (5–8 oldal) 

Szabadon választott – a vizsga évében – készült elõadás elemzõ bemutatása. A 
dolgozatot a továbbképzõ utolsó 
évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a 

mûvészeti záróvizsga napját megelõzõen 
tizenöt nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervezõ intézménynek. 

A dolgozatnak ki kell térnie: 
– az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire 
– a tér és a térhasználat sajátosságaira, 

– a jelmezek jellegére és funkciójára 
– a tárgyak, kellékek szerepére 

– az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra 
– az elõadás felépítésére, ritmusára 
– az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 

– a megjelenõ karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 
vagy 

Tanulói portfolió (dosszié) 



Egy – a vizsga évében készült – elõadás létrejöttének különbözõ fázisait (pl. 

olvasópróba, díszlettervek, rendezõpéldány) vagy a bemutatást követõ 
véleményeket (pl. kritikák, a közönség reakciói, média megjelenés) gyûjti össze 

és strukturáltan tartalmazza. A portfolióba bekerülhet minden írásos, képi és 
egyéb dokumentum, mely az elõadással kapcsolatba hozható. 
A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói 

reflexiók, melyek a készítõ nézõpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 
A portfoliót a továbbképzõ utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a mûvészeti záróvizsga napját megelõzõen tizenöt 
nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervezõ intézménynek. 
Szóbeli vizsga 

Az elõadáselemzõ dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által 
megfogalmazott kérdések alapján. 

Szempontjai: 
– a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei 
– a tér és a térhasználat sajátosságai 

– a jelmezek jellege és funkciója 
– a tárgyak, kellékek szerepe 

– az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 
– a világítás módja és hatása 

– a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 
– az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 
– az elõadás felépítése, ritmusa 

– a jelenetszervezés sajátosságai 
– a rendezõi koncepció megjelenésének módjai 

– az elõadás stílusa, mûfaja 
– a színházi elõadások különbözõ közremûködõinek szerepe az elõadás 
létrejöttének folyamatában 

A vizsga értékelése 
– Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a 

választott színházi elõadásra 
– Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 
– A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Színházi elõadások videofelvételei” 


