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Beszámoló 

 

Pályázati azonosító 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kisiskola nagy lehetőségei 

Rendezvény helyszíne Nemesvámos 

Rendezvény 
pályázatban szereplő 
megnevezése  

Néptánc oktatás 

Rendezvény konkrét 
megnevezése/címe 

néptánc oktatás 

Résztvevő gyerekek 
száma  

15 fő 

Résztvevő 
pedagógusok: 

Bácsi Gabriella 

Felelős: Bácsi Gabriella   

Program rövid 
felsorolása  

Kalocsai és somogyi játékok és táncok 

 

Program célja: A gyerekek alapfokon sajátítsák el a magyar nép és nemzetiségeinek játék és 

tánckultúráját, mondókáit és dallamvilágát úgy, hogy azt akár továbbtanuláskor, vagy 

saját örömükre hasznosíthassák, egyénileg bővíthessék tudásukat. Fontos, hogy a 

tanult táncokat improvizálva, önállóan is képesek legyenek táncolni. 

 

A program bemutatása: A táncosok fiatal kora miatt a hangsúlyt a gyerekjátékokra, mondókákra 

helyeztem. Egy-egy tájegység táncát csupán a legegyszerűbb figurák elsajátításával 

kezdjük, nagy jelentőséget adva az adott hely táncstílusának. 

 Ebben az évben kalocsai és somogyi játékokat és táncokat tanultunk. 

 Nagy Marianna: Kalocsai játszó 

 Nagy Marianna: Somogyi játékok és táncok 

 Óra menete: 

 - szabad játék a tanult játékokból (10 perc) 

 - alaplépések tanulása, ismétlése (45 perc) 

 - táncközben pihenésként ritmusgyakorlatok (ritmusfűzés, visszhang) (5-10 perc) 

 - Új mondókák, énekek tanulása (10 perc) 
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 - a meglévő táncok gyakorlása, továbbfűzése (30 perc) 

 Kalocsai játékok: Cinceri borsó bab, lencse…, Egy szele, két szele…, Alszik a csősz…, Én 

kis kertet kerítettem…, Érik a dinnye.., Ki vagy te…, 

 Kalocsai lépések: höcögő, kirúgós höcögő, cifra, kirúgós cifra. 

 (fontos a lábfelkapás) 

 Kalocsai énekek: Dunáról fúj a szél…, Ürge van a gödörbe…, 

 Kalocsai csujogatások: Fordulj egyet karikára, látszódjék a lábad szára. Csípd meg 

bóha a Ferit, hadd ugráljon egy ,kicsit. 

 

 Somogyi játékok: lányoknak kapuzók: Tik láb, lúd láb…, Erdőn járóznak a lányok…, 

  karikázó: Letörött a kutam gémje…, Ez a bajor enni való…,  

 Somogyi lépések: 1-es és 3-as taposók, cifra (lenthagsúlyos erősen), fordulós cifra, 

lengető és variánsok, terpesz-zárós figurák, rida, rida váltó, 

 Somogyi énekek: Én elmentem a kocsmába…, Télen nagyon hideg van…, 

 

A program összegző értékelése: A gyerekek évvégére önállóan képesek voltak 3 játékfűzés és 

koreográfia önállóan eltáncolni. A különböző tájegységek játékaiból boldogan 

válogatnak a szabad játék alatt. Ez a tudásuk kb. 30-40 játék. A kalocsai és somogyi 

alaplépéseket stílus alapján felismerik. A kért lépéseket szabályosan táncolják vissza. 

A program hátralévő részében kiemelt hangsúlyt szeretnék helyezni az improvizatív 

táncolás fontosságára, hogy ők is megismerhessék a néptáncosok sajátos táncházi 

életét, melyben szabadon használhatják a megszerzett tánctudásukat. 

 

 

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja! 

 

 

Nemesvámos, 2014. június 20. 

 

 ………………………………………. …………………………………… 

 Felelős Projektmenedzser 

 


