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TÁNC ÉS DRÁMA 

 

 

5.  évfolyam 

 

Célok és feladatok 

A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, 

hanem a drámajáték eszköztárának és a különböző színházi nyelvek elemeinek 

megtapasztalását a tanulók saját tevékenységén keresztül. Ez természetesen nem az elméleti 

ismeretek figyelmen kívül hagyását jelenti; mindössze arról van szó, hogy az elmélet minden 

esetben a gyakorlati tevékenység eredményeképpen, az így szerzett tapasztalatokból leszűrve 

jelenjék meg. A Tánc és dráma, mint tantárgy, tevékenység-központú. A tevékenységet 

követő elemző beszélgetések a fogalmi ismeretek bővítésével járnak, de nem valósulhatnak 

meg anélkül, hogy a tanulók megszerzett tudásukat, alakulóban lévő véleményüket, felvetődő 

kérdéseiket cselekvésbe ne emelnék. Az egyes drámai és színházi konvenciók megismerése és 

használata ezért tanár és tanuló számára egyaránt azzal a haszonnal is jár, hogy a nehezen 

megfogalmazható (vagy épp formálódó) gondolatok és érzelmek kifejezésére, illetve a 

meglévő ismeretek gyakorlati ellenőrzésére teremt lehetőséget. 

          A dráma és tánc kreatív folyamata a csoportos játékok együttes élménye révén segíti 

elő a tanulók alkotó és kapcsolatteremtő képességének kibontakozását; összpontosított, 

megtervezett munkára szoktatását; testi, térbeli biztonságának javulását; idő- és 

ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, 

szolgálja ön- és társismeretük gazdagodását. A dráma és tánc tantárgyként az érzékelés és a 

kommunikáció iskolája. Cél a képességek fejlesztése: a fogékonyság, a fantázia, a 

koncentráció és a jó értelemben vett érzékenység fokozása, az észlelés finomságának, a 

kifejezés árnyaltságának fejlesztése, valamint az értékek iránti fogékonyság, a tolerancia és az 

együttműködés magas szintjének kialakítása. 

Ezt a tevékenységközpontú szemléletet tükrözi a tantervünkben követett szóhasználat is 

– gyakran szerepel együtt a játék és a munka szó. Ezek együttes szerepeltetése megerősíti, 

hogy a különböző területeken folyó művészeti tevékenységet szigorú szakmai folyamatok 

vezérlik ugyan, az órákon való részvétel azonban a tanulók számára minden esetben örömöt 

és szellemi izgalmat kell jelentsen. 

A tánc és dráma lehetőséget nyújt a minél változatosabb dramatikus, táncos, bábos 

tevékenységformákban való részvételre; a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált 

foglalkoztatására; a drámajátékban, a táncban és a bábjátékban fellelhető öröm- és 

szabadságélmény megtapasztalására. Differenciált feladatokon keresztül a dramatikus, illetve 

bábos technikák és konvenciók, a táncot felépítő technikai elemek és formák elsajátítására és 

alkalmazására; a drámai formával, a bábjátékos technikákkal, a táncot felépítő technikai 

elemekkel való improvizációra; a dráma, a tánc és a bábjáték, mint művészi kommunikációs 

forma megtapasztalására. 

Kiemelt célja a valós emberi szituációk, illetve fiktív történések megjelenítése különböző 

színházi formákban, valamint az, hogy a tanulók a más területeken elsajátított ismereteiket, 

készségeiket a drámában, a táncban, a bábjátékban is alkalmazni tudják. 
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A tánc és dráma foglalkozásai alkalmat adnak az önértékelésre annak érdekében, hogy a 

tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és tapasztalataik beépítésére a 

művészeti tevékenységükbe, arra, hogy egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, 

létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák. 

Fontos, hogy a tanulóknak legyen módjuk minél több élő és felvett színházi, tánc-, mozgás- és 

bábszínházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – megtekintésére; drámával és 

a különböző színházi formákkal kapcsolatos fogalmi készletük, aktív szókincsük bővítésére. 

 

 

 

A dráma és tánc speciális művészeti ismereteket nyújt, és az alkotó munkával együtt járó 

élmények segítségével hozzájárul a kreatív személyiség kialakításához. A kultúra iránt 

nyitottságot, esztétikai érzékenységet alakít ki, s a művészetek befogadására, értésére és 

művelésére nevel. 

 

Fejlesztési követelmények 

A tanulók játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető táncos, bábos és drámai 

kifejezési formákat. Tudják a mindennapi élet és különböző történetek szituációit közösen 

elemezni. 

A követendő és az elvetendő beszédpélda hallás alapján történő felismerése, a durva 

légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és a saját 

beszédükben. A fejlesztő és szinten tartó beszédes játékok és egyszerű beszédgyakorlatok 

ismerete, alkalmazása. 

Saját ötletek és egyes történetek jelenetté szerkesztése a tanulói csoportok önálló 

munkájával. A szerepváltás technikájának alapszintű elsajátítása. Saját ötletek és egyes 

történetek jelenetsorrá szerkesztése a tanulói csoportok önálló munkájával. 

Különféle bábfigurák (marionett és árnybábok) készítése és mozgatása az adott technikának 

megfelelően. Ritmusképletek alkalmazása, megtartása negyedes és nyolcados járástempó 

mellett. A tanult tánc- és mozgásmotívumok utánzása. 

Látott vagy részvételükkel zajló drámamunka és/vagy színházi előadás elemző 

értékelése 

 

 

Kulcskompetenciák alapján megjelenő kiemelt fejlesztési feladatok 
 

- Az egyén önmagához való viszonyának, önmagáról alkotott képének kialakításának segítése, 

az órákon alkalmazott, saját, befogadó alkotótevékenység során. 

- Az önmegismerés, önkontroll, a felelősség önmagukért, az önállóság fejlesztése, az 

önismereti játékok elemző értékelésével. 

- Jeles napokhoz fűződő szokások, énekek, táncok feldolgozása során ismerjék meg nemzeti 

kultúránk értékeit, a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 

- A nemzeti, az európai és egyetemes kultúra örökségének a világban elfoglalt helye. Az 

esztétikum mindennapjainkban betöltött szerepe. 

- Az együttműködés képességét megtapasztalva a játékok során, érezzenek rá a társadalmi 

együttélés szabályai betartásának szükségességére, az egymás iránti toleranciára. 

- Az önismeret fejlesztésével segítse az egyéni adottságok, képességek megismerését, s ezáltal 

a felkészülést a felnőtt élet szerepeire. 
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5. évfolyam 

Évi óraszám: 37 

Belépő tevékenységformák 

Játékos gyakorlatok során az alapvető táncos, bábos és drámai kifejezési formák 

elsajátítása. 

A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös elemzése. 

A követendő és az elvetendő beszédpélda hallás alapján történő felismerése. 

A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében  

és a saját beszédükben. 

A fejlesztő és szinten tartó beszédes játékok és egyszerű beszédgyakorlatok ismerete, 

alkalmazása. 

Saját ötletek és egyes történetek jelenetté szerkesztése a tanulói csoportok önálló 

munkájával. 

Látott vagy részvételükkel zajló drámamunka és/vagy színházi előadás elemző 

értékelése. 

Egypálcás marionett készítése és mozgatása (áttételes bábmozgatás), árnyfigurák 

mozgatása az adott technikának megfelelően. 

Marionettfigurák készítése és mozgatása az adott technikának megfelelően. 

          Ritmusképletek alkalmazása, megtartása negyedes és nyolcados járástempó mellett  

          (egyenletes járás közben különböző ritmusképletek tapsolása, dobogása zenére). 

          A tanult tánc- és mozgásmotívumok utánzása. 

Az újonnan tanult táncok felismerése és reprodukálása. 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK  TARTALMAK  
 

Képességfejlesztő 

gyakorlatok  

Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok. 

Egyszerűbb interakciós játékok. 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok.  

Interakciós játékok, egyensúly- és bizalomgyakorlatok, 

szituációs játékok.  

 

Színházi, 

dramaturgiai 

alapfogalmak  
 

A mese és a cselekmény fogalmának ismerete. 

Szándék, feszültség, konfliktus, fordulópont. 

Az alapvető drámai 

konvenciók 

megismerése és 

alkalmazása 

 

Belső hangok, gondolatkövetés, mímes játék, telefon- és 

rádióbeszélgetés, interjú. 

Forró szék, fórum színház, szerep a falon, kellékhasználat, 

szertartás. 

A színházi 

formanyelv 

tanulmányozása  

A megismert színházi formai elemek 

hatásának tanulmányozása. 

Egypálcás marionett készítése. 

Árnyjátéktechnikák megismerése.  
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Énekes-táncos 

játékok  

Gyerekjátékok,  

leánykarikázók mozgásanyaga. 

Egyenletes lüktetésű zenei- és táncmotívumok illesztése 

egymáshoz. 

 

Régi stílusú táncok  

Új stílusú táncok 

Ugrós táncok. 

Páros forgatós típusú lépések. 

Csárdás táncok megismerése. 

Történetek 

feldolgozása a dráma 

eszköztárával, 

bábjátékkal, tánccal  

Dramatikus improvizációk – a tanár által megadott és/vagy a 

tanulók által létrehozott történetváz alapján. 

Mozgásra épülő csoportos improvizációk – a tanár által 

megadott egyszerű cselekményvázra. 

Egyszerű elemekből építkező mozgássor létrehozása 

(indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, fordulat, járás, futás, 

mozdulatkitartás). 

Játék az elkészített marionettfigurákkal és 

árnyjátéktechnikákkal. 

Improvizációk a megismert bábtechnikák felhasználásával. 

Bábelőadás megtekintése és megvitatása.  

 

Különböző 

technikák a 

szereplők 

ábrázolására 

  Figurák megjelenítése verbális, vokális és nonverbális    

  eszközökkel. 

Színházi előadás 

megtekintése és 

véleményezése 

 A látottak kollektív elemzése a megismert fogalomkészlet 

alkalmazásával. 

A megismert színházi formai elemek alkalmazása 

improvizációkban. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Részvétel a gyakorlatokban, a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és az 

elemző beszélgetésekben. Az egyszerűbb drámai konvenciók alkalmazása. A rögtönzés 

szabályainak ismerete, betartása. Egyenletes lüktetés, valamint egyszerű ritmusképletek 

visszaadása tapssal, illetve dobogással. Néhány énekes-táncos játék ismerete, egy új stílusú 

tánc alaplépéseinek szabad előadása. Részvétel marionett bábbal végzett improvizációban. 

 

 

Az értékelés módja: 

 

Szöveges értékelés az alábbi mondatok alapján: 

 

- Kiválóan megfelelt 

- Jól megfelelt 

- Megfelelt 

- Nem felelt meg 

 


