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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 videót. 
Érdemes a Jive-val kezdeni, alaposan bemelegíti az ízületeket, s jól fog esni utána levezetés-képpen 
egy kis Rumba. 
 
32. hét - Bemelegítés. Jive: hát mögötti kézcsere, koreográfia. Rumba koreográfia gyakorlása. 

Bemelegítés Ne hagyjátok ki ezúttal sem a bemelegítést. 
Tudjátok, ha már meguntátok a videó-
mellékletben található bemelegítsét, 
alakíthatjátok a saját ízlésetek szerint: akár 
másik zenére, más sorrenddel. 

kb. 5 perc 
(Videó melléklet a honlapon!) 
Ajánlott zene: 
Mark Ronson & Bruno Mars - 
„Uptown Funk” 

Tánc Jive – hát mögötti kézcsere 
A hát mögötti kézcsere nagyon hasonlít a 
kar alatti helycseréhez, annyi különbséggel, 
hogy itt a fiú nem a lány felé fordul a 
helycsere közben, hanem hátat fordít neki 
– miközben bal kézből jobb kézbe veszi a 
háta mögött a lány kezét, a figura végén 
pedig újra visszakerül a kézfogás az eredeti 
állapotába. Ennél a figuránál különösen 
fontos követni a videón látott 
instrukciókat, (ha még nem tanultátok 
órán). 
 
Koreográfia: 2 alaplépés, 1 Link rock, 1 kar 
alatti helycsere jobbról balra, majd balról 
jobbra, 1 American Spin, 2 hát mögötti 
kézcsere 
 
Ennél a táncnál az lenne az ideális, ha 
sikerülne esetleg párban is kipróbálni a 
lépéseket. Ha nincs rá lehetőség, esetleg 
egy guruló szék segítségével is meg lehet 
próbálni a helycserés részeket. 

Gyakorlás lassan, számolásra 
majd zenére 
 
 
(Videó melléklet a honlapon!) 
 
Ajánlott zene: 
Luke Bryan – „Knockin’ Boots” 

Tánc Rumba 
Táncoljátok el a Rumbát a szoba minden 
irányába fordulva (1-es, 3-as, 5-ös, 7-es 
tér). 

Koreográfia: 4 ütem alaplépés, 4 ütem New 
York (előre kinyitás), 4 ütem Hand to hand 
(hátra kinyitás) 

Gyakorlás zenére 

(Videó melléklet: a 28. heti 
anyagnál!) 

Ajánlott zene: 
DJ Ice - „Thinking Out Loud” 

Levezetés / egyéb Nézz meg egy táncos filmet! Pl. Vanessa Williams 
főszereplésével a „Mindenem 
a tánc” című filmet. 

 


