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Kedves Táncosok! 
 
Az itt olvasható hetekre lebontott tananyag egy írásbeli segítség nektek, hogy könnyebben menjen az 
otthon-táncolás és gyakorlás. Természetesen minden írásos anyaghoz tartozik egy videó melléklet, 
amelyet a honlapunkon könnyen megtaláltok. A szöveges és a videó-anyag együtt, kombinálva „fejti ki 
a legjobb hatást”.  A bemelegítéshez is találtok külön szöveges segítséget és videót. 
 
26. hét - Bemelegítés. Gyakorlás. Polka koreográfia. 
 

Bemelegítés Bemelegítéssel kezdünk. 
Mivel a részletes instrukciókat egy külön 
bejegyzésben megtaláljátok, kérlek, annak 
megfelelően minden alkalommal 
végezzétek el a bemelegítést. 

(Videó melléklet a honlapon!) 
Ajánlott zene 
Mark Ronson & Bruno Mars - 
„Uptown Funk” 

Tánc Polka - alaplépés 
Elhelyezkedés a teremben: a fiú háttal a 
középnek, a lány szemben a középpel 

 a fiúnak sasszé jobb lábbal kezdve oldalra 
4 számolásra, majd „sarok-lábujj-sarok-
lábujj” pontozás újabb 4 számolásra. Ezt 
megismétli bal lábbal kezdve a másik 
oldalra is. 

 a lánynak minden azonos, csak tükörkép-
szerűen lépi a mozdulatokat. 

Ha van lehetőség, párban, ha nincs, akkor 
akár mindkét szerepben ki lehet próbálni. 

Gyakorlás lassan, számolásra 
majd zenére 

(Videó melléklet a honlapon!) 
 
 
 
 

 

Ajánlott zene: 
„Polka Romagnola” 

 
Polka - jobbra forgó galopp 
Emlékezz vissza, hogy a korábbi tánc 
óráitokon milyen polka lépéseket 
tanultatok még. A jobbra forgó galopp egy 
olyan mozdulat, amellyel a táncirányba (az 
óramutató járásával ellentétesen) haladva 
folyamatos sasszézás mellett minden 2. 
vagy 4. számolásra fordulunk egy felet 
jobbra. 
Gyakorold a lassan átismételt galopp 
lépéseket zenére is folyamatosan. 

Ismétlés lassan, számolásra 
majd zenére 
 
(Videó melléklet a honlapon!) 
 
 

 
Polka – etűd (4x8 számolás) 
2x8 számolásra polka alaplépés 
8 számolásra jobbra forgó galopp (forgás 4 
ütésenként) 
8 számolásra páros jobbra forgó galopp 
(forgás 2 számolásonként) 
 
Táncold le a sorozatot többször egymás 
után (összekapcsolva) megállás nélkül, 
zenére. 

Gyakorlás lassan, számolásra 
majd zenére 
 
(Videó melléklet a honlapon!) 
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Levezetés #1 Végezz el egy játékos ritmusgyakorlatot 
valaki segítségével! Kérd meg valamely 
családtagodat, hogy felváltva tapsoljatok 
egymásnak egyre nehezedő ritmusokat, 
amelyeket a másiknak vissza kell tapsolnia. 
Bevonhattok más testrészeket is: pl. 
dobolhattok is a lábatokkal vagy 
tapsolhattok a térdetekre is. 

Kb. 5 perc 

Levezetés #2 Nézz meg egy polka videót az interneten! Pl. Youtube-on  

 


