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Pignitzkyné Lugos Ilona

szerző

dr. Csányi Tamás Phd 

főszerkesztő

A tánc és a táncos mozgásformák, kreatív mozgások a 

testkultúra rendkívül népszerű, hagyományos és egyben 

újszerű részét képezik. Nem véletlen, hogy a testnevelési 

tantervek jellegzetes tartalmaiként jelennek meg szerte 

a nagyvilágban. A NAT 2012, illetve a mindennapos test-

nevelés felerősítette annak igényét, hogy a tánc hangsú-

lyos és szerves részét képezze a testnevelés-oktatásnak. 

A  tánc közösségformáló ereje, személyiségfejlesztő ha-

tásrendszere, a zene és a mozgás lüktetése olyan környe-

zetet teremthet a testnevelésórákon, ahol képességszint-

től függetlenül minden tanuló sikeres és motivált lehet.

Könyvünkben a tánc és kreatív mozgás alapjait igyekez-

tünk gyakorlatorientáltan, sok-sok konkrét feladat, játék 

és eszköz segítségével rendszerezni. A könyv szerkeze-

tében és felépítésében rengeteg újdonságot tartalmaz. 

A korosztályi gyakorlatbeosztások legnagyobb problémá-

ja, hogy nem veszik figyelembe az egyes csoportok előze-

tes tapasztalatait, mozgásfejlettségét egy adott területen. 

Ezektől eltérően rendszerünk négy egymásra épülő ne-

hézségi állomást, úgynevezett fejlettségi szintet határoz 

meg. A fejlettségi szintekhez igazítva a mozgásanyag 

kötöttsége/kötetlensége és eredetisége az a rendezőelv, 

amely a koncepció alapját képezi.

A tánc mindig is a természetes mozdulatvilág a természe-

tesség kifejezése, kifejeződése volt. A gyakorlatleírások 

arra mutatnak példát, hogy maguk a táncos mozdulatok 

előkészítései (a testre és a tudatra vonatkozóan) elsősor-

ban saját élményként jelenjenek meg. Csak ez fog továb-

bi motivációt biztosítani ahhoz, hogy magasabb szinten a 

mozgásformák és a hozzájuk tartozó esztétikai tartalmak 

ne feladatként, hanem megélendő, elérendő életvezetési 

aktivitásként, a pozitív életminőség jellemzőjeként telje-

sedjenek ki.

A táncos alapműveltség semmivel sem teszi kevesebbé 

a leendő élsportolót vagy a hobbikerékpárost. Épp ellen-

kezőleg! Magabiztosabbá, céltudatosabbá és élményke-

resővé változtatja a civil életüket. Erről is tudnak majd az 

unokájuknak mesélni... Így válhat enkulturációvá a min-

dennapi cselekvés, és így lesz (lehet) az egyszerű moz-

gásstruktúra (nemzeti) identitáshordozó is egyben. Ezzel 

együtt a testnevelésórák változatosabbak lehetnek, olyan 

tanórákká válnak, ahová a gyermekek és a tanárok is szí-

vesebben mennek be, és azokat több közös élménnyel 

töltik meg.

Az élményszerű, érdekes tanulást szolgálja a kreativitás 

fejlesztése is. A kreatív pedagógiai megoldások ígérete 

szinte minden iskola pedagógiai programjában hangsú-

lyos szerepet kap. Sajnos azonban a diákok nem mindig 

ezt tapasztalják. Sokszor szoronganak, gyakran unatkoz-

nak, a kreativitás terepe általában az órákon kívüli tevé-

kenység, a szabad játékok, a drámaszakkör, a táborok, 

vagy esetleg a suli sportcsapata. Az oktatásban többnyire 

az alapokra koncentrálnak és a módszertan ritkán támo-

gatja, bátorítja az eredetiséget, kreativitást. Ha a tanulók-

nak, különösen a hátrányos helyzetű, ingerszegény kör-

nyezetben szocializálódott, gyakran cél nélküli diákoknak 

nem adatik meg a kreatív próbálkozás, felfedezés öröme, 

kimaradhat életükből egy izgalmas lehetőség, ami talán 

egy tartalmasabb életútra segítheti őket.

Könyvünk a tánc megalapozása mellett a testnevelés-órai 

kreatív mozgástanítást is támogatni kívánja. Ugyanúgy, 

mint a tánctanítás esetében, bátorítjuk a pedagógusokat 

arra, hogy új gyakorlatokat gondoljanak ki, új tantervi 

tartalmakat, új megközelítést próbáljanak ki helyben, fej-

lesszék személyes kreativitásukat. A kreativitás tanítása 

csakis kreatív feladatokkal lehetséges, természetesen 

mindig a célok, tervek adta korlátozások, határok mellett. 

A kreatív mozgástanítás, a kreativitás tanítása és a peda-

gógus-tanuló együttes kreativitása teremti meg a követ-

kező – teljesség igénye nélkül felsorolt – eredményeket: 

a környezet ingereire való szokatlan érzékenység; az ön-

bizalom megerősödése; az oktatási színvonal emelkedé-

se; új mozgások felfedezése; kreatív képességek, élénk 

értelmi képességek jelenléte az órákon; önállóság az új 

tudás és képességek elsajátítása során; az értékek kinyil-

vánítása.

Reméljük, hogy könyvünkkel és a hozzá tartozó oktató-

filmmel hozzájárulunk ahhoz, hogy a táncos és kreatív 

mozgásformák alkalmazását minden testnevelést tanító 

kolléga szívesen és lelkesen kezdi el alkalmazni a tanórá-

in, ezzel új impulzusokat, motivációs erőt adva a tanítvá-

nyoknak.
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„Egy lépéshez is ész kell, 
a tánchoz meg pláne…” 
 (Simon János csengeri juhász)



A gyermekek személyiségének, műveltségének 

fejlődésében, mozgáskészletük gyarapításában, 

szociális és kulturális tevékenységeikben fontos 

szerepet tölt be a tánc. Máshoz nem hasonlítható módon 

fejleszti a koordinációt, a mozgás általi kifejezőképessé-

get. A táncok során fejlesztett mozgásalapok – készsé-

gek, képességek – már a korai iskoláskorban hatással 

vannak – többek között – a későbbi sporttevékenységek-

ben mutatott teljesítményükre. Jó példa erre a néptánc 

tanulása során gyakorolt lábmozgások pozitív hatása a 

láb koordinációs képességének sokoldalú fejlődésére, 

amely jól alkalmazható később a sportjátékok cselezése-

inek fejlesztésénél.

01 BEVEzETő

1.1. Mi is valójában a tánc?

10

A táncról az emberiség története során megannyi 

gondolat fogalmazódott meg, s akár ilyen formá-

jában is közelebb kerülhet a fogalom és a hozzá 

kapcsolódó érzésvilág az olvasóhoz. Egyike azon szimbo-

likus kommunikációs formáknak, amellyel bárki megért-

heti és megértetheti a világhoz és embertársaihoz való 

viszonyát.

Az elmúlt évszázadokban, de már a nomád társadalmak-

ban, később a lovagkorban, majd a városi és falusi kultú-

rákban is fontos volt a tánc, tanítását a felnőttek gondos 

figyelemmel kísérték [1]. Meghatározó szerepet játszott 

a munkában és a párválasztásban. A városi táncmeste-

rek vagy szemérmes rejtettségben lakások mélyén, vagy 

magániskolák társas légkörében készítették fel az arisz-

tokrata fiatalokat a bálokra, teadélutánokra. A falusi fel-

nőttek nem szerveztek ugyan tánciskolát, de szerveztek 

– tájanként más-más módon – táncalkalmat a gyerekek-

nek, akik a táncolási kedvet és ezzel együtt a tánctudásu-

kat állandóan bővítve, automatikusan átvették, „ellesték”, 

s a maguknak megrendezett eseményeken eljátszották a 

felnőttek mulatságait.

„A tánc a lélek rejtett nyelve.” (Martha Graham)
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