
A pályázatban vállalt tevékenységek összesítő táblázata 

A pályázatban 

választott kreatív 

területek 

(az útmutató C.1.1. 

pontja) 

foglalkozás-sorozat 

(három szakasz, alkalmak, időtartam, résztvevők) 

Kreatív 

területenként 

kötelező két 

foglalkozás-sorozat 

megvalósítása 

kötelező.  

1. szakasz (db) 

(ismeretszerző) 

az útmutató C.1.1. pontja 

szerint 

2. szakasz (db) 

(kreatív) 
Az első két szakaszhoz 

kapcsolódóan 

összegző alkalmak (db) 

 

3. szakasz 

(produktív-

marketing) 

Kreatív terület  

Előadóművészet   

Cím(téma): Néptánc 

 foglalkozássorozat 

közművelődési foglalkozások 

Minimum: 10 óra 

Vállalt: 10 óra 

Résztvevők: 7 fő 

Alkalmak 4 

Órák  4 x 2,5 óra 

Kreatív műhelyfoglalkozások 

Vállalt: 62 óra, Résztvevők: 7 fő 

Alkalmak: 26+ 8 alkalom 

pályaválasztási lehetőségek 

bemutatása 

Február –Június havi3 x 2 óra 

Július Tábor 5 nap x 4 óra 

Szept –október havi  3 x 2 óra 

Csoportmunka 

Vállalt: 10 óra 

Alkalom: 3 

Március 1 x 2 óra 

Május 1 x 2 óra 

Auguszt 1 x 6 óra 

Alkalom száma 

Vállalt: 6 alkalom = 

20 óra 

Nov: 4 x 2 óra 

Dec 2 x 6 óra     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előadóművészet – Néptánc kreatív terület – 3 kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat ugyanazon tematikával 

1 (elméleti 

szakasz) 

     2013. január hónap hetente 2,5 óra 4 alkalommal - Tánctörténet, táncjel írás, táncos alapfogalmak, Sárköz és Mezőföld 

mint néprajzi táj, viselete, népszokások Archív felvételek megtekintése  

2. 

(kreatív 

szakasz) 

  2013. február-október hónap 

Február  3 x 2 óra Alapbemelegítés zenére, lábhelyzetek I. II. pozíciók, 2/4-es ritmusok visszatapsolása, dobogása. 

I. II. pozíciók plié gyakorlatok, 4/4-es ritmusok visszatapsolása, dobogása. Dunántúli ugrós alapmotívumok tanulása. 

Március 3 x 2 óra  Alapbemelegítés zenére, lábhelyzetek I. II. pozíciók plié gyakorlatok, 4/4-es ritmusok 

visszatapsolása, dobogása. Dunántúli ugrós és csárdás  alapmotívumok tanulása. 

Szintetizáló alkalom 1 x 2 óra   ismétlés 

Április 3 x 2 óra  Alapbemelegítés zenére, nyújtógyakorlatok. Lábhelyzetek I. II. pozíció, I. II. karpozíciók, Visszhang 

gyakorlatok, 8-ad és 4-ed értékű járás tapssal, Mezőföldi táncok – páros ugrós 

 csárdás, eszközös táncok 

Május 3 x 2 óra A tanult motívumok zenére történő improvizálása, tartáshibák, egyéb hibák javítása Mezőföldi táncok 

Szintetizáló alkalom 1 x 2 óra 

A tanult motívumok zenére történő improvizálása,  

Június 3 x 2 óra A motívumokhoz kapcsolódó ritm. gyakorlatok tanulása   Párválasztó-cserélő játékok 

Július – Tábor 5 nap x 4 óra Párválasztó-cserélő játékok. Kiolvasók, gyerekjátékok, Mezőföldi  táncok, csárdás  

alapmotívumok gyakorlása párban. Vonulós, kapuzó játékok tanulása  

Augusztus  Szintetizáló alkalom 1 x 6 óra ismétlés  Mezőföldi táncok 

Szeptember 3 x 2 óra Futótűz-ritmus továbbadása tapssal, dobogással, Sárközi táncanyag    Futótűz-ritmus továbbadása 

tapssal, dobogással, Decsi verbunk 

Október    3 x 2 óra  Sárközi táncok - csárdás 

Lassú csárdás motívumok körben, Friss csárdás motívumok tanulása sárközi ugrós  Koreográfia tanulása 

3 

(marketin

g szakasz) 

   November  1-4 óra Sárközi-Mezőföldi koregráfia összeállítása 

5-8 óra  Koreográfia gyakorlása 

December  9-14 óra Koreoográfia előadása 

15-20 óra Koreográfia előadása, tánctanítás érdeklődőknek 

 


