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AZ ALAPFOKÚ BALETTOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

 

Az alapfokú balett oktatás tantervi programja 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 tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

A klasszikus balett, tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel. 

Tanítása fiatal korban kezdődik, 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 igénylő munkát. 

Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, 

fejlesszék a testi ügyességet. Egy komplex oktatás keretében, a különböző táncművészeti ágak 

megismertetésével lehetőséget teremtenek a tanulók számára az életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 

 

 

BALETT TANSZAK  

HELYI TANTERVE 

 

A balett tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

Óraterv 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 

Klasszikus 

balett 

  2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Összesen 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 tanszak tantárgyai 

 

Fő tantárgyak: 

Balett előkészítő 

Klasszikus balett 

 

 

Kötelező választható tantárgy: 

Modern kortárstánc 

(3-4-5-6. osztályban jazz technika 

7-8. osztályban Graham technika 

9-10. osztályban Limón technika) 

 

Szabadon választható tantárgy: 

Népi játék 

Modern kortárstánc 

 

 

 



A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

A tanítási órák időtartama: 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 különböző tánctechnikák iránti érzékenységét. Ezzel párhuzamosan a technikai adottságok, 

a fizikai állóképesség, a tér–, forma– és stílusérzék, fantázia, előadói készség, improvizációs 

készség, a táncmemória fejlesztése is szükséges 

Személyes kompetenciák: 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció, 

önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, 

lelkiismeretesség, önbizalom, testi–lelki harmónia, magabiztos fellépés 

Társas kompetenciák 

Együttműködés 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 megfelelő magatartásformát, a gondolkodás szükségességének tudatát, 

a művészetek iránti nyitottságot, érzékenységet 

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 

Irányítsa a tehetséges tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az 

amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

 

 

A tantárgyak helye a tanszak programjában 
 

A klasszikus balett mellett tanított tantárgy részben szorosan kapcsolódnak a balett 

oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. E 

tantárgyak oktatásának célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt 

nyújtsanak, feljesszék a testi ügyességet. 

A balett előkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes testtartás 

elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a balett oktatás 

megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, 

készítse fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére. Az alapfok első és második 

évfolyamában a tantárgy elsősorban bemelegítésre szolgál, valamint a rugalmasság, tágság 

megőrzésére, fejlesztésére. A balett oktatásában itt még csak az alapozás történik, azonban 

fokozatosan nehezebb gyakorlatokkal terheljük a különböző testrészeket. 

Népi gyermekjáték: a néptánckutatás eredményei alapján összegyűjtött gyermektáncokból, 

egyszerű, könnyen elsajátítható lépésekből, motívumokból álló gyermektáncokat foglal 

magába. A tanulók így ismerkednek meg a néptánc fogalmával, stílusával. 



Társastánc: tanítását történelmi társastánc oktatással kezdjük, melynek célja, hogy a tanulók a 

különböző korok táncait megismerjék. Ezek a historikus táncok a népek táncaiból alakultak és 

formálódtak társasági táncokká. Oktatása azért is szükséges, mert a társas táncokon keresztül 

nagyobb biztonsággal igazodhatnak el a korok szokásai, viselkedési szabályai, magatartási 

formái között, melyek segítik a balettmozdulatok stílusosabb előadását, interpretálását. 

Tanítása az alapfok harmadik évfolyamában kezdődik és a továbbképző első évfolyamáig tart. 

Öt év alatt a reneszánsz, a barokk és a XIX. századi társastáncok megismerése révé a tanulók 

fogalmat alkothatnak a táncok fejlődéséről és arról, hogy az egyes korok táncai hogyan 

épülnek be a klasszikus balett lépésanyagába, hogyan fejlődött a balett-technika a társasági 

táncokból. 

A modern társastánc a továbbképző nyolcadik, kilencedik, tízedik évfolyamában javasolt, 

ahol a huszadik század társastáncaival, a tanulók érdeklődéséhez közelebb álló táncok 

tanításával bővítjük a képzést. 

Néptánc: tanulásának célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránt érdeklődést keltsen a 

tanulókban. Ismerjék meg a táncokon keresztül hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 

táncok lépésanyagát, a táncok jellegzetességeit, stílusát. 

A műfaj tanulása fejlessze a ritmusérzéket, az állóképességet. Technikája távol áll a balett 

finom mozdulataitól, de a kemény kötött lábmunka, a vidám örömteli táncolási mód, melyet e 

műfaj megkíván, nagyon vonzóvá teszi tanulását és kiegészíti a tanszak által nyújtott egyéb 

ismereteket. 

Modern-kortárstánc: nélkülözhetetlen a XX. században a klasszikus balett egyeduralmával 

szemben kialakult új táncstílusok ismerete. A tanulók megismerhetik a különböző modern és 

kortárstánc-technikákat, a test használatának újabb lehetőségeit, a lazítás-feszítés módozatait. 

Tánctörténet: célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc 

kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelmények az előképző elvégzése után 

Balett előkészítő gimnasztika 

A tanuló ismerje 

- a testrészeit, 

- testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 

- a különböző izomcsoportokat, 

- az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

- a járás- és futásformákat. 

 

Legyen képes 

- a térben való tájékozódásra, 

- izmainak tudatos használatára, 

- a tanult tananyag csoportos bemutatására. 

 

Népi gyermekjáték 

A tanuló ismerje 

- az énekes, táncos gyermekjátékokat, 

- a népi sportjátékokat, 

- a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit. 

 

Legyen képes: 

- a játékokat és a néptánc alaplépéseket megfelelően előadni, 

- egyszerű ritmusképleteket visszatapsolni, dobogni. 

 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

- a kar és láb pozíciókat, 

- 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. 

 

 

 

Modern-kortárstánc 

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 szolisztikus előadására, 

- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

 

 

Modern – kortárstánc 

A tanuló ismerje 

- a modern és kortárstánc térszemléletét, 

- a dinamikai változatok kifejező erejét, 

- a Graham-, Limón-, Modern jazz- és 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,  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balettelőkészítő gimnasztika 
 

A Balett tanszakon, az Előképző 1-2. évfolyamán Balettelőkészítő gimnasztika a tananyag. 

Célja, hogy a tanulókat előkészítse a klasszikus balett speciális követelményeinek 

megfelelően. 

1-2. év 

Lábfejgyakorlatok állva 

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

- rüszt-spicc-rüszt-talp, 

- spicc-rüszt-talp-a sarokal 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. 

 

Ajánlás: 

Az alapfokú balettképzés 1-2.. évfolyamában a gyakorlatokat célszerű I. majd II. és V. 

pozícióban is végeztetni. Ezekben az évfolyamokban ajánlott még: 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 végezhető. 

 

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 a bal lábbal, 

- pipa – spicc, 

- spicc-rüszt-pipa-spicc, 

- pipa, hajlít a térd – kinyújt a térd, 

- lábfejkörzés a bokából kifordítva I. pozícióig bentről kifelé és kintről befelé. 

 

Megjegyzés: ennél a gyakorlatnál nagyon fontos a lefeszített lábfejek megfelelő tartása, 

alakuljon ki a „fecske” tartás, amit eleinte szemmel is lehet ellenőrizni, majd megtanulva a 

megfelelő izomérzetet, a láb oldalra és hátra irányuló mozgásánál si a helyes tartás kerüljön 

alkalmazásra. Spicc helyzetnél a vádli ugorjon fel, a combizmokat végig fent kell tartani. A 

gyakorlat végrehajtása alatt a hát egyenes. 

 

Hátgyakorlatok a gerinc hajlékonyságának fejlesztése céljából 

Ülésben 

- előre dől – egyenes – gömbölyít – egyenes. 

 

Fekvésből 

- felül – ráhajol a lábra – visszaül – legördül fekvésbe (fenntartott 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 alkarra alátámasztva behúzott lábakkal – lábnyújtás – 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 

- megemelt a derék – kéz oldalt, visszaereszkedik, 

- megemel a derék – kéz oldalt helyzeten keresztül vált jobb – bal II. arabesqe-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, felhúzza a felsőtestet – kéz elengedi 

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

 

Térdelésből 

- kezek fent az indulásánál, felsőtest elfordul, az egyik kéz egy félkörön át vezetve, 

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, tarott nyak – visszaemelkedés – 

gömbölyítés, 

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

 

Ajánlás 

A túlzott megterhelés elkerülése érdekében célszerű e gyakorlatok közé más jellegű 

gyakorlatokat iktatni. A derékból való felemelkedés megtanulása külső segítséggel kezdhető, 

először a feltett kezek megfogásával, később a lábak földhöz szorításával, végül önállóan. 

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 90º felett szétnyitva, kézzel, később kéz nélkül meghúzogat, lazít, 

- ugyanez lejjebb - 90º-on vagy alatta kicsit. 

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

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

fordulhat a nyitó láb irányába, 

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

 

Ülve 

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

előre nyomva megemel a medence – a lábak kiforgatva vissza, 

- 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 

fecsketartásban – (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, visszanyújt, 

- 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. 

Ajánlás 

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 

megfelelő kéz 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 lábtörzshöz 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. 



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) visszanyújt az 

eredetinél magasabbra – letesz, behúz, 

- grand battement jeté – behúzásnál gömbölyítés. 

 

Követelmény 

A dobásnál a vállak és a csípő végig maradjon párhuzamos, ne forduljon ki. 

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

kontrollálására 

Háton fekve 

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

hashoz – majd jobbra – balra az izmos elengedése nélkül lehelyeznek a padlóra, 

- ugyenez 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 helyezve, 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 hátradől – 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 – medence megemel – a nyújtott láb tovább csúsztat oldalra, medence 

letesz a hajlított lábszár elé, a törzs felett 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 attutude-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 

A medence nem fordulhat ki. 

 

 



Ajánlás 

Javasolt fél térdelésből elindítani – csípő – váll maradjon párhuzamos. 

Gyakorlatok álló helyzetben 

- párhuzamos lábbal – leguggolás, kezek közben előrenyújtanak – megfog a boka, 

térdek kinyújtanak, a has együtt marad a combbal, a törzs teljesen összecsukódik a 

lábakkal – visszaguggolásba – felállás (guggolásnál sarkak a földön maradnak), 

- párhuzamos láb, nyújtott térd – előrehajlás a 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, kezeik 

leeresztenek, 

- 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. 

 

Ajánlás 

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 45º-on – pli – karlendítés (alap I.-III. pozíció) 

sauté – nyújt a térd, 

- sauté 2 lábra érkezve – sauté 1 lábra érkezve a mási felől felhúz lefeszített lábfejjel, 

- chassé, 

- sauté, kilépéssel indítva. 

 

Szökdelés 

- helyben, elöl felhúzott lábbal, 

- helyben, hátul felhúzott lábbal. 

 

Futás 

- elöl felhúzott lábbal, 

- hátul felhúzott lábbal, 

- kombinálva. 

 

 

 



Követelmény 

A felhúzott láb lábfeje legyen lefeszítve. 

 

Ajánlás: A szökdeléseknél a futásoknál a karok eleinte csípőn vannak, később különböző 

kartartásokkal végezhetők. 

Megjegyzések: nagyon fontos a növendékek állandó ellenőrzése, javítása. Az egyes 

gyakorlatokat – bár tempójuk nem változik – ne végeztessük egész éven azonos zenére, 

nehogy a mozgás mechanikussá váljon. A megadott tananyag természetesen bővíthető.  

Fontos, hogy a tanár a tanulót a helyes önértékelésre nevelje. Ha hosszabb távon kiderül, hogy 

a balettben nélkülözhetetlen en dehors nem tud létrejönni megfelelően, a már megszerzett 

tudás birtokában bátran forduljon más, az adottságainak inkább megfelelő tánc vagy sport 

felé. 

A gyakorlatokat zenére kell megtanulni, és kevés elemet összekötve, a minőségre 

koncentrálni. 

Az Előképző 2. évfolyamában már nagyobb mennyiséget végeztetünk egy-egy gyakorlatból, a 

kivitelezés már izomképzésre is szolgál. 

Az Alapfok 1. és 2. évfolyamában a gyakorlatok már folyamatosan, szinte megállás nélkül 

végezhetők, már a test bemelegítését szolgálják a balett óra előtt. A még kellően el nem 

sajátított tágságot, hajlékonyságot tartja kondícióban illetve fejleszti tovább. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasszikus balett 
 

A tanulók a Balett tanszakon főtárgyként klasszikus balettet tanulnak az Alapfok 1. évétől a 

Továbbképző 10. évfolyamáig. Az óraszám lépcsőzetesen emelkedik a tananyag nehézségi 

fokának, bonyolultságának, kivitelezhetőségének megfelelően. 

 

Alapfok 
 

 

1. évfolyam 

 

Helyes testtartás 

Rúdfogás technikája 

Lábhelyzetek: I. II. III. V. pozíciók 

Karpozíciók: I. II.III. pozíciók 

 

 

Rúdgyakorlat 

1. Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett. 

2. Demi plié I. II. V. pozíciókban. 

3. Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben. 

4. Battement tendu I. pozícióban rúd mellett. 

5. Battement tendu passé par terre. 

6. Battement tendu jeté rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre. 

7. Demi rond en dehors és en dedans. 

8. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

9. Plié soutenu. 

10. Relevé lent 45º. 

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

12. Relevé I. II. pozícióban. 

13. Hajlások rúddal szemben hátra. 

 

Közép-gyakorlat 

1. Irányok – térbeosztás 

2. Karpozíciók I. II. III. ½ port de bras. 

3. I. port de bras. 

4. Pozícióváltás. 

5. Demi plié I. II. pozícióban. 

6. Demi plié V. pozícióban. 

7. Battement tendu I. pozícióban. 

 

Allegro 

1. Temps levé saute I. II. 

2. Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva. 

3. Pas marché lépések. 

4. Galopp lépés. 

5. Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon. 

 



Megjegyzés 

A kezdő évfolyam feladatra a pontos kartartás- és lábpozíciók elsajátítása, a helyes testtartás 

elérése, kimunkálása és gyakoroltatása. A gyakorlatokat rúddal szemben kezdjük el tanítani, 

lassú tempóban. Gondot kell fordítani az ugrástechnika megalapozására. 

 

Év végi 10-12 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. évfolyam 

 

V. pozíciós munkák kezdete 

Gyakorlatok bővítése 

 

Rúdgyakorlat 

1. IV. pozíció megtanítása. 

2. Grand plié I. II. V. pozíciókban. 

3. Battement tendu V. pozícióban. 

4. Battement tendu jeté rúd mellett. 

5. Rond de jambe par terre demi plié-vel. 

6. Fondu 45º-on rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre. 

7. Átfont sur le cou-de-pied III. pozícióból indítva. 

8. Relevé lent 45º fölé. 

9. Frappé lábujheggyel a földet érintve. 

10. Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre. 

11. Relevé V. pozícióban. 

12. Dőlés előre rúdnak háttal állva. 

13. Hajlás oldalra rúddal szemben állva. 

 

Középgyakorlat 

1. Battement tendu V. pozícióban. 

2. Demi rond lábujheggyel földet érintve en dehors és en dedans. 

3. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

4. Plié soutenu. 

5. Croisé és éffacé irányok V. pozícióban nagy kartartással. 

6. II. Port de bras. 

7. Relevé I. II. pozícióban. 

 

Allegro 

1. Temps levé sauté V. pozícióban. 

2. Petit échappé. 

3. Petit changement de piéd. 

4. Sissone simple rúddal szemben. 

 

Megjegyzés 

Ebben az évfolyamban új elemeket tanítunk. A már rúddal szemben megtanultakat rúd mellett 

gyakoroltatjuk. A tanult elemekből egyszerű kombinációkat készítünk. Fontos a megismert 

irányok – croisé, éffacé – helyes elsajátíáta és begyakoroltatása. A gyakorlatok tempója még 

mindig mérsékelt. 

 

Év végi 10-12 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. évfolyam 

Fej és karkísérletek, középgyakorlatok növelése 

Nagy pózok lábujheggyel érintve a földet, tempók gyorsítása 

Rúdgyakorlat 

1. Demi plié és Grand plié IV. pozícióban. 

2. Battement tendu demi plié-vel. 

3. Battement tendu jeté demi plié-vel. 

4. Battement tendu jeté pasé par terre. 

5. Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

6. Preparáció a rond de jambe par terre – hez. 

7. Soutenue 45º-on előre, oldalra, hátra. 

8. Frappé 35º-on előre, oldalra, hátra. 

9. Double frappé 35º-on, előre, oldalra, hátra. 

10. Relevé lent 90º-on előre, oldalra, hátra. 

11. Developé 90º-on előre, oldalra, hátra. 

12. Előkészítő a rond de jambe en l’air-hez. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied. 

14. Grand battement jeté előre, oldalra, hátra. 

15. Hajlások rúd mellett. 

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

17.  Balance féltalpon pozíviókban. 

18. Pas de bourrée lábváltással. 

Középgyakorlat 

1. Grand plié I. II. pozícióban. 

2. Battement tendu demi plié-vel. 

3. Battement tendu marché. 

4. Battement tendu jeté. 

5. Battement tendu jeté demi plié-vel. 

6. Rond de jambe par terre demi plié-vel. 

7. Relevé lent 45º-on. 

8. Frappé lábujjheggyel érintve a földet. 

9. Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée előre, hátra, 

valamint I. II. III. arabesque-ben. 

10. Temps lié par terre tagoltan. 

11. III. Port de bras. 

Allegro 

1. Petit echappé egy lábra érkezve. 

2. Assemblé oldalra. 

3. Glissade oldalra. 

4. Sissonne simple en face. 

5. Changement ¼ és ½ fordulattal. 

6. Pas chassé előre és oldalra. 

7. Petit jeté oldalra a rúdnál. 

8. Polkalépés. 

Megjegyzés 

A gyakorlatokat fej- és karkísérettel tanítjuk, így hangsúlyt kap a mozgások koordináltsága. 

Elsőrendű a battement-ok tendu, jeté, pliés formáinak szabadláb, súlyláb nyújtásának helyes 

kiviteleztetése. Középen több új elemet tanítunk. Az előző évek gyakorlatainak tempójában 

gyorsíthatjuk. 

Év végi 12-15 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 



 

 

4. évfolyam 

 

 

Egyes gyakorlatok féltalpra emelése 

Pózok a rúdnál nagy kartartással. 

Tour preparációk 

 

Rúdgyakorlat 

1. Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi – plié-vel. 

2. Battement tendu pózokban nagy kartartással. 

3. Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással. 

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

5. Fondu 45º-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

6. Double fondu 45º-on talpon. 

7. Demi rond 45º-on talpon en dehors és en dedans. 

8. Grand rond 45º-on talpon en dehors és en dedans. 

9. Frappé lábujjhegyen állva. 

10. Double frappé lábujjhegyen állva. 

11. Rond de jambe en l’air talpon. 

12. Relevé lent pózokban. 

13. Developpé pózokban. 

14. Developpé passé, en face és pózból pózba. 

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

16. Attitude helyezetek. 

17. Relevé egy lábon. 

18. Coupé – piqué V. pozícióban talpon és lábujjhegyen. 

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

 

Középgyakorlat 

1. Grand plié IV. és V. pozícióban. 

2. Battement tendu pózokban nagy kartartással. 

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

4. Battement tendu jeté pointé. 

5. Battement tendu jeté marché. 

6. Fondu 45º-on en face. 

7. Soutenu 45º-on en face. 

8. Frappé 35º-on en face. 

9. Double frappé 35º-on en face. 

10. Écarté előre és hátra pózok kartartással. 

11. Relevé lent 45º-on pózokban. 

12. Relevé lent 90º-on en face. 

13. Developpé 90º-on en face. 

14. Temps lié par terre folyamatosan és hajlással. 

15. ¾ fordulat V. pozícióból V. pozícióba. 

16. Pas balancé en face és ¼ fordulattal. 

 



Tour-ok 

17. Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez II. IV. V. pozícióból en dehors és en dedans 

V. pozícióba zárva. 

18. Tour sur place. 

 

Allegro 

1. Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva. 

2. Petit jeté. 

3. Echappé ¼ és ½ fordulattal. 

4. Double assemblé oldalra. 

5. Sissonne fermé oldalra. 

 

Megjegyzés 

Ebben az évben a tanulónak már három lábmagasságot kell megkülönböztetnie: 35º jeté, 

frappé, 45º fondu, soutenu, 90º relé lent és developpé. A rúdnál egyes gyakorlatokat féltalpra 

emelkedéssel végeztetünk. Elkezdjük a fordulatok tanítását rúdnál és középen. Fontos feladat 

a tour-ok előkészítése és néhány ugrás negyed és félfordulattal történő kidolgoztatása. 

 

Év végi 12-15 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. évfolyam 

Pózok használata – kis pózok megtanítása 

En tournant gyakorlatok 

Tourok kezdete 

 

Rúdgyakorlat 

1. Battement double-tendu előre, hátra, nyújtott lábbal és demi – plié-vel. 

2. Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással. 

3. Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra. 

4. Double fondu 45º-on féltalpra emelkedéssel. 

5. Soutenue 45º féltalpra emelkedéssel. 

6. Demi rond 45º-on féltalpon. 

7. Grand rond 45º-on féltalpon. 

8. Rond de jambe en l air féltalpon. 

9. Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

10. Mély hajlások előre és hátra. 

11. Fouetté talpon ½ fordulattal. 

 

Középgyakorlat 

1. Battement tendu en tournant 1/8 és ¼ fordulatokkal. 

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

3. Battement tendu jeté en tournant 1/8 és ¼ fordulatokkal. 

4. Grand rond de jambe par terre. 

5. Fondu 45º-on pózokban kis kartartással. 

6. Soutenue 45º-on pózokban kis kartartással. 

7. Relevé lent 90º-on pózokban. 

8. Developpé 90º-on pózokban. 

9. Grand battement jeté. 

10. IV. port de bras. 

 

Tour-ok 

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

12. Tour pas de bourrée diagonálban. 

 

Allegro 

1. Changement egy fordulattal. 

2. Assemblé előre és hátra. 

3. Glissade előre és hátra. 

 

Megjegyzés 

Elérendő feladata a tanulók fizikai terhelésének fokozása, figyelembe véve a fizikai és 

szellemi képességeiket. Ezen túlmenően: kis és nagypózok használata a gyakorlatokban, az en 

tournant gyakorlatok koordinált – váll, csípő, sarok – kivitelezése, tour sur le cou-de-pied egy 

fordulattal, stabil állólábbal és fejkapással. 

 

Év végi 15-20 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 



6. évfolyam 

 

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. Ebben az 

évfolyamban lehetőség nyílik arra, hogy az esetleges hiányosságokat úgy a tananyag 

elsajátításában, mint a mozgás szépítésében, a kivitelezés precizitásában pótolni lehessen. 

 

Megjegyzés 

Feladat a csoport technikai tudásának és tánckészségének továbbfejlesztése. Végeztessünk a 

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

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

 

Év végi 15-20 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgából áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klasszikus balett 45 perc 

 

A vizsga tartalma 

 

Rúdgyakorlatok 

– Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál 

(plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio, 

grand 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 

A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése 

 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 

– Koordinált, esztétikus előadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Továbbképző 7. évfolyam 
 

Rúdgyakolatok pózokban 

Féltalp munkák 

Tourok növelése 

Battírozás alapozása 

 

Rúdgyakorlat 

1. Battement double-tendu nyújtott lábbal és demi-plié-vel pózokban. 

2. Battement tendu jeté-developpé pózokban. 

3. Battement tendu jeté enveloppé. 

4. Fondu 45º-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

5. Fondu 45º-on tombé-val. 

6. Soutenu 45º-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

7. Fouetté 45º-on rúd felé és rúdtól elfordulva. 

8. Frappé ritmizálva. 

9. Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel. 

10. Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel. 

11. Petits battements ritmizálva. 

12. Battement pour batterie. 

13. Developpé balotté 45º-on. 

14. Allongé pózok. 

15. Grand battement jeté developpé-val. 

 

Középgyakorlat 

1. Battement tendu en tournant ½ fordulattal. 

2. Battement tendu jeté en tournant ½ fordulattal. 

3. Fondu 45º-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra. 

4. Soutenu 45º-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra. 

5. Frappé féltalpon. 

6. Petits battement sur le cou-de-pied féltalpon. 

7. Grand battement jeté pózokban. 

8. Grand battement jeté marché. 

9. Pas de bourrée en tournant ¾ fordulattal. 

10. IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve. 

11. V. port de bras. 

12. VI. port de bras. 

 

Tour-ok 

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

2. Tour posé en dehors, en dedans. 

3. Tour tire-bouchon 1 fordulattal. 

4. Tour chainé diagonálban. 

 

Allegro 

1. Échappé 1 fordulattal. 

2. Temps levé sauté 1 lábon. 

3. Assemblé pózokban. 

4. Glissade pózokban. 

5. Sissonne fermé 45º-on pózokban. 



6. Sissonne overte 45º. 

7. Sissonne tombé előre, hátra oldalra. 

8. Ballonné 45º-on oldalra helyben, és coupé-val. 

9. Échappé battu rúddal szemben. 

 

Megjegyzés 

 

A továbbképző első évfolyamában több rúdgyakorlatot pózokban végeztetünk, és fokozzuk a 

féltalpra emelkedést igénylő gyakorlatok számát. Gyakoroltassuk ki a kétfordulatos tour sur le 

cou-de-pied-t negyedik pozícióból. Figyeljünk a 45º-os fouetté-k minőségi kiviteleztetésére. 

 

Év végi 15-20 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. évfolyam 
 

 

Plié-relevé-k 

Grand tour 1 fordulattal 

Entrechat battu-k 

Tour lent 

Rúdgyakorlat 

1. Battement tendu en cercle. 

2. Battement tendu jeté en cercle. 

3. Fondu 90º-on talpon. 

4. Double fondu 90º-on talpon. 

5. Frappé plié-relevé-vel. 

6. Double frappé plié-relevé-vel. 

7. Ronde de jambe en l’air plié-ben befejezbe. 

8. Relevé lent plié-relevé-vel. 

9. Developpé plié-relevé-vel. 

10. Developpé passé féltalpon. 

11. Developpé ballotte 90º-on. 

12. Demi rond 90º-on talpon. 

13. Grand rond 90º-on talpon. 

14. Fouetté 90º-on  

15. Grand battement jeté passé par terre. 

16. Grand battement jeté developpé-val. 

 

Középgyakorlat 

1. Fondu 45º-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

2. Soutenu 45º-on lábujjhegyre emelkedésel pózokban. 

3. Fouetté 45º-on talpon. 

4. Relevé lent 90º-on lábujjhegyre emekedéssel. 

5. Passé developpé 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

6. Tour lent nagy pózokban kivéve IV. arabesque. 

7. IV. rabesque 45º-ra megemelt lábbal. 

8. Grand battement jeté pointé-val. 

9. Pas de bourrée dessus-dessous. 

 

Tour-ok 

1. Tour sur le cou-de-pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva. 

2. Tour tire-bouchon 2 fordulattal. 

3. Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude-ben tartott lábbal. 

4. Tour posé en suite. 

5. Tour piqué diagonálban. 

 

Allegro 

1. Ballonné 45º-on haladva pózokban. 

2. Échappé battu. 

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

4. Temps lié sauté. 

5. Sissonne fermé 90º-on oldalra. 

6. Sissonne fermé 90º-on pózokban. 



 

Megjegyzés 

A plié-relevé-k kidolgoztatása, a tour lent gyakorlatok gyakoroltatása. Az előbbi gyakorlati 

elemeken keresztül az izomerőt és állóképességet fejlesztjük, mely lehetővé teszi a grand tour 

gyakorlatok elkezdését. A diagonál forgásokat bővítjük, az en suite forgás tour posé tanítását 

elkezdjük. Az allegro első nagy ugrás technikája itt alapozódik. 

 

Év végi 15-20 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. évfolyam 
Grand fouetté-k 

Grand allegro-k 

 

Rúdgyakorlat 

1. Fondu 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

2. Double fondu 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

3. Soutenu 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

4. Frappé posé-val. 

5. Double frappé posé-val. 

6. Rond de jambe en l’air 45º-on plié-relevé-vel. 

7. Demi rond 90º-on féltalpon. 

8. Grand rond 90º-on féltalpon. 

9. Grand battement jeté féltalpon. 

10. Grand battement jeté relevé-vel. 

 

Középgyakorlat 

1. Fondu 90º-on talpon en face és pózokban. 

2. Soutenu 90º-on talpon en face és pózokban. 

3. Relevé lent 90º-on plié-relevé-vel. 

4. Developpé 90º-on plié-relevé-vel. 

5. IV. arabesque 90º-on. 

6. Grand fouetté a la seconde-ból I. arabesque-be fordulva. 

7. Temps lié par terre 45º-on talpon. 

8. Pas de bourrée dessus – dessous en tournant. 

 

Tour-ok 

1. Grand tour 1 fordulattal I. arabesqu-ben és a la secondban. 

2. Tour tire-bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással. 

 

Allegro 

1. Entrechat quatre. 

2. Royal 

3. Jeté coupé-val 45º-on croisé-ban és effecée-ben előre haladva. 

4. Grand assemblé. 

5. Pas failli előre haladva. 

6. Contre temps. 

7. Jeté entrelacé. 

 

Megjegyzés 

Feladat a súlyláb erősítése a grand fouetté-k és különböző 90º-os elemek plié-relevé-vel 

történő kombinálása, mely elősegíti a kis és nagy ugrások tisztább kivitelezését. 

 

Év végi 15-20 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 



 

10. évfolyam 
Táncos kominációk 

Diagonál tour-ok 

Grand allegro-k bővítése 

 

Rúdgyakorlat 

1. Fondu 90º-on lábujjjhegyre emelkedéssel pózokban. 

2. Double fondu 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

3. Soutenu 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

4. Frappé posé-val ½ fordulattal. 

5. Double frappé posé-val ½ fordulattal. 

6. Demi rond 90º-on plié-relevé-vel. 

7. Grand rond 90º-on plié-relevé-vel. 

8. Grand battement jeté balancoire. 

 

Középgyakorlat 

1. Fondu 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. 

2. Soutenu 90º-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. 

3. Grand fouetté ½ fordulattal. 

4. Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal. 

5. Temps lié par terre 90º-on talpon. 

6. Grand battement jeté developpé-val en face és pózokban. 

 

Tour-ok 

1. Tour degagé diagonálban. 

2. Pas emboîté diagonálban. 

 

Allegro 

1. Grand jeté. 

2. Grand assemblé en tournant. 

3. Grand fouetté ½ fordulattal. 

4. Pas couru. 

 

Megjegyzés 

A továbbképző utolsó évfolyamában a balett oktatás befejeződik. Ebben az évben a 

megtanítandó új elemek száma aránylag kevés, így lehetőségünk nyílik a tanulók 

technikájának csiszo.ására és tisztítására. Fontos a tour-ok gyakoroltatása a 

középgyakorlatokban, diagonálban és az ugrásoknál. A továbbképző tananyaga lehetővé teszi, 

hogy olyan gyakorlat-kombinációkat szerkesszünk, melyek táncos jellegűek és a táncszínpadi 

összeállításokhoz hasonlóak. 

Spicc 

Ajánlott gyakorlatok 

1. Relevé-k I., II., V., pozícióban 

2. Échappé 

3. Glissade 

4. Plié soutenu 

5. Pas de bourrée 

6. Pas de bourrée suivi. 

7. Tour pas de bourrée diagonálban. 



 

Megjegyzés 

A 8., 9., 10. évfolyamokban ajánlott – tehát nem minden csoportnak és nem minden tanulónak 

kötelező – a spicc technika egyszerű gyakorlatainak megismerése, a spicc cipő használata. 

Segíti, fejleszi a lábfő kimunkálását. Hetente egyszer az óra utolsó 10-15 percében 

szakíthatunk rá időt, a körülményeket figyelembe véve. 

Minden gyakorlatot rúddal szemben kezdünk és hosszú, biztonságos lábon állás után 

kisérletezhetünk középen. 

 

Év végi 15-20 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

A számonkérés formája 

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

nyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történi.  

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- harmónikus, koordinált bemutatása 

- a zene és a tánc összhangjára való törekvés 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

 

Irodalom: Klasszikus balett módszertana (Magyar Táncművészeti Főiskola metodika könyve) 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanult tananyagot, szakkifejezéseket, fogalmakat, a lépések helyes kivitelezésének 

szempontjait, a tudásszintjének megfelelő bonyolultabb kombinációkat és azok szabályait, az 

alapvető zenei jellemzőket, a művészeti záróvizsga anyagát. 

 

A tanuló legyen képes 

A balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, a zene és a tánc összhangjának 

megvalósítására, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, az 

élmények és érzések kreatív kifejezésére, művészi önkifejezésre, a hatékony önálló tanulásra, 

az önálló feladatvállalásra, a táncok színvonalas teljesítésére, színpadi megjelenítésére, a 

megszerzett ismeretanyag beépítésére az általános műveltség más területein. Az előadások 

elemzésére, saját nézőpont kialakítására, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások 

kialakítására, az egészséges életvitelre, kapcsolatépítésre hazai és nemzetközi vonatkozásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klasszikus balett 

45–50 perc 

A vizsga tartalma 

 

Rúdgyakorlatok 

– Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, 

battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand 

battement jeté gyakorlatok) 

 

Középgyakorlatok 

– Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement 

tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával) 

 

Allegro 

– Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában 

– Nagy ugrások 

 

Tourok 

– Forgások középen és diagonálban 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 

– Koordinált, esztétikus előadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Balett rudak 

Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 

Kották 

Erősítő, hangfalak 

CD–lejátszó, Videó – televízió – képfelvevő, DVD lejátszó 

Kézikönyvár: szakirodalom, kiadványok, újságok 

CD–k, kazetták, DVD–k, videokazetták 

Jelmezek, dresszek, fellépő ruhák 

 

 

 

 

 

 

 



Modern - kortárstánc 

 

 

 

A 8 éves képzés során betekintést kaphat a tanuló az idegen összetett és sokrétű, több 

irányzatot felvonultató Modern – Kortárstánc világába, heti 1 órában. 

 

A felsorolt tantárgyak közül az intézmények a saját lehetőségeik függvényében, a 

táncpedagógus végzettsége szerint választhatnak. 

 

Válaszható technikák: 

 

Alapfok: 

 

3-4-5-6.évfolyam 

- Jazz technika 

 

Továbbképző 

 

7-8. évfolyam 

- Graham – technika 

 

9-10. évfolyam 

- Limón – technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A MŰVÉSZETI 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 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 

Vizsga tantárgyak 

 

Művészeti alapvizsga 

Kortárstánc 

Jazz–technika vagy Kontakt improvizáció 

 

Művészeti záróvizsga 

Kortárstánc 

Tánctörténet 

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 illetve 

párban – helyezést ért el. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉPI JÁTÉK 
 

 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének 

fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék, megvalósítása, a játékszabály 

megismerése, a játéköröm megélése 

 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 
 

 

Fejlesztési feladatok 

 

– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása 

– Az ugrás és forgás technikai előkészítése 

– 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 elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

 

A játékműveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 

Az alapvető mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

 

Követelmények 

 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 

 

 

 

 

 



2. évfolyam 
 

 

Fejlesztési feladatok 

 

– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 

– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 

– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség 

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 alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak 

megismertetése 

Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

 

Követelmények 

 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk 

során is 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, 

lábbelik 

 



 

 

 

JAZZ-TECHNIKA 
 

 

A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos, évenkénti felépítésén keresztül ismerteti meg a 

tanulókkal a jazztánc alapjait. A tananyag kidolgozása heti 2X90 (4X45) perces órákra 

történt. 

 

 

 

3-4.évfolyam 

 

Jazz-tréning 

- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva. („bólogatós” 

néven ismert tréning 1. része) – ütemszámokkal megadva. 

 

Kiindulási helyzet 

- paralelle II. pozíció, kar a törzs mellett 

 

1- fejdöntés előre – egyidejű térdhajlítás (demi-plié) 

2- fejemelés – egyidejű térdnyújtás (tendue) 

3- fejdöntés hátra – fenti térdhajlítás – nyújtás folyamatosan ismétlődik 

4- fejemelés – 1-16 –ig, összesen 4X. 

 

17- fejdöntés jobbra – térdhajlítás – nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 

18- fejemelés 

19- fejdöntés balra 

20- fejemelés – 17-től 32-ig, összesen 4X 

 

fejkörzés jobbra 

33- elöl – térdhajlítás, nyújtás, folyamatosan, mint 1-től 16-ig. 

34- jobb 

35- hátul 

36- bal – 33 – tól 48-ig összesen 4X 

 

fejkörzés balra 

49- hátul – térdhajlítás – nyújtás folyamatosan mint 1-től 16-ig 

50- jobb 

51- bal – 49-tól 63-ig összesen 4X 

 

64- fejemelés 

65- válltolás előre – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

66-visszahúzás – kiindulási helyzet 

67-válltolás hátra 

68-visszahúzás – kiindulási helyzet – 65-től 80-ig összesen 4X. 

 

89- vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás – nyújtás folyamatosan 

90- fent – mint 1-től 16-ig 



91- hátul 

92- lent – 89-től 104-ig összesen 4X. 

 

a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működésével 

121- mellkas kontrakció – térdnyújtás – hajlítás folyamatosan 

122- felsőtörzs nyújtás – kiindulási helyzet – mint 1-től 16-ig 

123- mellkas release 

124- felsőtörzs nyújtás – kiindulási helyzet – 121-től 136-ig összesen 4X. 

 

137- törzshajlítás jobbra – térdhajlítás – nyújtás 

138-törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

139- törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt) 

140- törzsnyújtás – 137-től 152-ig összesen 4X. 

 

felsőtörzs körzés jobbra 

153- törzshajlítás előre – térdhajlítás 

154- jobbra-térdnyújtás folyamatosan, 

155- hátra – mint 1-től 16-ig 

 

156 balra- 153-tól 168-ig összesen 4X. 

168 törzsnyújtás 

 

felsőtörzs körzés balra 

169- törzshajlítás hátra – térdhajlítás 

170- jobbra – térdnyújtás folyamatosan 

171- előre, mint 1-től 16-ig 

172- balra. –169-tőpl 184-ig 4X, 

184-törzsnyújtás 

185- hajlás előre – térdhajlítás – nyújtás 

186 – törzsnyújtás – mint 1-től 16-ig 

187-hajlás hátra 

188- törzsnyújtás – 185-től 200-ig összesen 4X. 

 

201- hajlás jobbra – térdhajlítás – nyújtás folyamatosan, 

202- törzsnyújtás mint 1-től 16-ig 

203 hajlás balra 

204- törzsnyújtás – 201-től 216-ig összesen 4x. 

 

törzskörzés jobbra 

217 hajlás előre – térdhajlítás – nyújtás folyamatosan 

218 – jobbra – mint 1-től 16-ig 

219- hátra 

220- balra – 217-től 232-ig összesen 4x. 

 

Törzskörzés balra 

233- hajlás hátra – térdhajlítás – nyújtás folyamatosan 

234- jobbra-mint 1-től 16-ig 

235- előre 

236- balra 233-tól 248-ig összesen 4x 

 



249- törzsdöntés előre – térdnyújtás marad 

250- törzsemelés – egyidejű térdhajlítással 

251- törzsdöntés hátra – térdnyújtás – hajlítás folyamatosan 

252- törzsemelés – 249-től 264-ig összesen 4x. 

 

265- törzsdöntés jobbra – térdnyújtás – hajlítás folyamtosan 

266- törzsemelés térdhajlítással 

267- törzsdöntés balra 

268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x. 

 

törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végignyújtott térddel 

281- törzsdöntés előre – végignyújtott térddel 

282- jobbra- 

283- hátra- 

284- balra- 281-től 296-ig összesen 4x. 

 

törzskörzés balra 

297- törzsdöntés hátra – nyújtott térddel 

298- jobbra 

299- előre 

300- balra. 297-től 311-ig összesen 4x. 

312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással. 

 

Törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

313- törzsdöntés előre – térdnyújtás 

314- előre törzsdöntésben törzshajlítás előre – térdhajlítás 

315- törzsnyújtás- térdnyújtás 

316- törzshajlítás hátra – hajlítás folyamatosan 

317- törzsnyújtás 

318- törzshajlítás előre 

319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

320- térdhajlítás- térdnyújtás 

 

321- törzsdöntés hátra – térdnyújtás 

322- hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre – térdhajlítás 

323- törzsnyújtás – térdnyújtás 

324- törzshajlítás hátra – térdhajlítás 

325- törzsnyújtás – térdnyújtás 

326- törzshajlítás előre – térdhajlítás 

327- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

328- térdhajlítás 313-tól 376-ig összesen 4x. 

 

377- törzsdöntés jobbra – térdnyújtás 

378- jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra – térdhajlítás 

379- törzsnyújtás – térdnyújtás – hajlítás 

380- törzshajlítás balra – folyamatosan 

381- törzsnyújtás 

382- törzshajlítás jobbra 

383- térdnyújtással indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

384- térdhajlítás 



 

385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező oldalra 

377-től 439-ig összesen 4x. 

440- térdhajlítással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar előkészítő pozícióban 

 

Kombináció 

- minden órán a tanult új elemek felhasználásával egyre bővülő mozgássor, kombináció 

készítése 

- különböző dinamikájú, ritmusú, hangulatú zenékre 

 

 

Év végi 5-10 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5-6. évfolyam 

 

1. Jazz tréning 

– izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva 

(„bólogatós” néven ismert tréning 2. része) – ütemszámokkal megadva 

 

alulról indított törzshullám oldalra 

441-csípőtolás jobbra – térdhajlításban folyamatosan 

442- felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve – testsúlyáthelyezés jobb lábról – bal lábra 

443- hajlás balra, fej marad jobbra döntve 

444- nyakhajlítás balra, kartartás csere 

445- csípőtolás balra – térdhajlításban folyamatosan 

446- felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balradöntve – testsúlyáthelyezés bal lábról jobb lábra 

447- hajlás jobbra, fej marad balra döntve 

448- nyakhajlítás jobbra, kartartáscsere. 441-től 471-ig összesen 4X 

472- bal kar leenged, kéz csípőn felülről indított törzshullám oldalra – kiindulási helyzet 

473- fej emelés 

474 nyak és felsőtörzs hajlítás balra – térdhajlításban folyamtosan 

475- csípőtolás jobbra – testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

476- hajlás balra 

477- fej emelés 

478- nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra – térdhajlításban folyamatosan 

479- csípőtolás balra – testsúlyáthelyezés bal lábról jobb lábra 

480- hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban 

473-tól 503-ig összesen 4X. 

504- törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térdhajlítás, kar V pozíció fent. 

 

Alulról indított törzshullám előre-hátra (body doll) 

505- törzsdöntés előre – térdnyújtás 

506- törzsemelés –térdhajlítás, grand – plié 

507- kontrakció – térdhajlítás, plié – relevé 

508- hátrahajlás – térdnyújtás, 505-től 520-ig összesen 4X 

 

felülről indított törzshullám előre hátra 

521- hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció, plié-relevé, térdhajlítás 

522- hajlás előre 

523- csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb mellett kiindulási helyzet, 521-

től 353-ig összesen 4X 

 

536- ra térdnyújtás és törzsemelés, kéz le 

537- fejfordítás jobbra – nyújtott térd 

538- kiindulási helyzet – nyújtott térd 

539- fejfordítás balra – nyújtott térd 

540- kiindulási helyzet – 537-től 552-ig összesen 4x. 

 

553- törzsfordítás jobbra 2. karpozíció –térdhajlítás 

554- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció – térdnyújtás 

555- törzsfordítás balra – 2. karpozíció – térdhajlítás 

556- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció – térdnyújtás 



553-tól 568-ig összesen 4x. 

 

569- előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra – térdhajlítás 

570- előre törzsdöntésben  visszafordulás – térdnyújtás 

571- előre törzsdöntésben törzsfordítás balra – térdhajlítás 

572- előre törzsdöntésben visszafordulás – térdnyújtás 

569-től 584-ig összesen 4x. 

 

585- hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon 

586- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció 

587- hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon 

 

588- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig összesen 4x 

600-ra törzsemelés kontrakcióval 

601- törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térdnyújtás 

602- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar térdhajlítás 

603- törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció – térdnyújtás 

604- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar – térdhajlítás, 601-től 

616-ig összesen 4x. 

617-től 632-ig törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 616-ig összesen 4x. 

632- re törzsemelés kontrakcióval 

633-tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás mint 601-től 616-ig. 

 

2. Kombináció – etűd 

 

- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

- önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

- a 3-4. évben hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

Megjegyzés: az izolációs gyakorlatok célja a törzs izomzatának és izületeinek egyenletes, 

felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése 

érdekében minden héten új részleteket tanítunk a már meglévő folytatásaként. 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamon féléi és év évig 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: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatása 

 

 

Év végi 10-15 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 



Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 

A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 

A tanuló legyen képes 

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire 

jellemző előadásmód során. 

Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan használni. 

Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati 

biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos 

etűd, kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 

A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, 

gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces 

tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak 

be. 

 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas 

de bourre, chassé, pivot 

Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu 

jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz 

tánc sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok technikai biztonsága 

A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graham-technika 

 

 

Továbbképző 7-8. évfolyam 

 

Talajgyakorlatok 

 

- „bounces” – a törzset és a 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 

gravitácót „könnyen kezelhetővé” teszi 

- „contraction-release” – a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az ehhez 

szükséges beidegzések gyakorlása 

 

Álló és 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 

- a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak 

formájánban 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

- „walks” –a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok 

- „triplets” – ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések 

- lépéskombinációk, az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása 

különböző terekben 

 

Megjegyzés: a Graha-techniak mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokban 

haladnak. Ez egyben a tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet, az energiák tudatos 

„terhelésére”, de azt a gyakorlati célt is szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére 

mindenkink elengendő hely jusson. 

 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók a továbbképző 7-8. évfolyamában félévi és év évi 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: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága 

- a technikai, dinamikai, ritmikai sajátosságok alkalmazása 

 

 

Év végi 10-15 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 



 

Limón-technika 

 

Cél: a Limón – technika alapjait képező, és a többi modern tánctechnikáktól eltérő alap 

mozgáselvek megtanítása. 

 

 

Továbbképző 9-10.évfolyam 

 

Talajgyakorlatok 

 

Fekvésben végzett gyakorlatok: 

- a gerinc izolált mozgásának alapjai 

- fej, kar, láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

 

Ülésben 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. évben oldal irányban is 

- gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 

 

Álló középgyakorlatok 

- alap láb pozíciók elsajátítása 

- közép gyakorlatok (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 elsajátítaásai 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 megértéetése, elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozícióin 

keresztül 

- „suspension” elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzs nyújtás) 

- lábfő, boka, térd és csípőizület 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) 

 

Diagonális – haladó gyakorlatok 

- a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont (medence) 

folyamatos mozgására való figyelem felhívás és gyakoroltatás 

- kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése. 

 

Megjegyzés: az elvégzendő mozgásanyag egyszerű, jól áttekinthető zenékre történjen, ezért 

ajánlatos zenei kísérőt: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt alkalmazni. 

A második évben megtanult alapelemeket kombináltabb, koreografikusabb gyakorlatokba 

építjük. 



 

A számonkérés formája 

 

A tanuló a továbbképző 9-10 évfolyamán a 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 szótöbbésggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

 

Év végi 15-20 perces vizsgaelőadás a tanult anyag alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal 

A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a 

zene és a tánc összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, 

folyamatok, megállítások. A tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és 

ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. Ismerje a technika táncosokra vonatkozó 

módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati összefüggéseket, valamint ennek 

ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

 

A tanuló legyen képes 

A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges 

munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal 

tudja bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza. Legyen 

képes belső motíváltságú, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. A 

technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, 

koreográfiák előadására. Legyen képes felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként 

beépülni a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit, érzéseit, érzeteit 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek 

ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 

A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, 

tombe, pas de bourré, chassé, pivot 

A testsúlyáthelyezések különböző formái 

Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

Forgások helyben és térben elmozdulva 

Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement 

tendu jeté, rond de jambe, 

developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – használata a jazz–technika 

sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció 

bemutatása, melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 

 

 

 

 



A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 

A művészi előadásmód 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

Kézi dob és dobverő 

 

 

 

 


