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SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
 

 

 

I. Fejezet 
 

 

AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI 

OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 

 

Az  alapfokú  művészetoktatás  keretében  folyó  színházi–bábszínházi  nevelés  –  

figyelembe véve    a    tanulók    érdeklődését,    életkori    sajátosságait,    előzetes    

színházi–dramatikus tapasztalatait  –  lehetőséget  biztosít  a  színművészet–bábművészet  

iránt  vonzódó  tanulók képességeinek    fejlesztésére;    ismereteik    gyarapítására,    

művészeti    kifejező    készségeik kialakítására  és  fejlesztésére,  a  művészeti  

szakterületen  való  jártasság  megszerzésére  és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti 

alapvizsgára és záróvizsgára. 
 

 

 

A képzés lehetővé teszi mindkét területen 

 

⁃ A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

⁃ Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 

⁃ Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

⁃ Az  élet  más  területein  elsajátított  tanulói  ismeretek,  készségek,  attitűdök  

színjátékban 

⁃ (bábjátékban) való alkalmazását 

⁃ Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 

⁃ Színházi  (bábszínházi)  előadások  egyéni  vagy  csoportos  készítését,  illetve  mások  

által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 
 

 

 

A színművészet területén különösen 

 

⁃ Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

⁃ Az  alapvető  dramatikus  technikák  és  a  színházi  konvenciók  megismerését,  

alkalmazását differenciált feladatokban 

⁃ A   színházi–drámai   formával   való   kísérletezést,   a   színpadi   megjelenítés   

jellemzőinek megismerését 

⁃ A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

⁃ A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását
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A bábművészet területén különösen 

 

⁃ Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt; 

⁃ Az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált 

feladatokban; 

⁃ A   bábjátékos   technikákkal   való   kísérletezést,   továbbá   a   bábszínházi   

megjelenítés jellemzőinek megismerését 

⁃ A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 

⁃ Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 
 

 

 

A KÉPZÉS struktúrája 
 

 

Tanszakok és tantárgyak 
 

 

Színjáték tanszak 

 

Főtárgy: dráma és színjáték  

Kötelezően választható tantárgyak:  

⁃ beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)  

⁃ mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)  

⁃ zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)  

⁃ színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 

 

 

Bábjáték tanszak 

 

Főtárgy: bábjáték 

Kötelezően választható tantárgyak:  

⁃ bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól)  

⁃ beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)  

⁃ mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)  

⁃ zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)  

⁃ színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya
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Óraterv 

Színjáték tanszak 

Évfolyamok Előképző  Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óraszám: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Bábjáték tanszak 

Évfolyamok Előképző  Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óraszám: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a 

tanuló  más  tanszak,  valamint  más  művészeti  ág  képzésébe  is  bekapcsolódhat,  illetve  

azok tanítási óráin részt vehet. 

Ha  az  intézmény  az  ajánlott  minimális  heti  összóraszámot  biztosítja,  akkor  az  ezen  

felül tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 

A  dráma  és  színjáték  tantárgy heti óraszáma  a helyi tantervekben  heti 2  óra  is  lehet, ha  

a beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló 

tantárgyként oktatja az iskola. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az  első  számjegy  az  előképző,  a  második  számjegy  az  alapfokú,  a  harmadik  

számjegy  a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc. 
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A SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 

FEJLESZTÉSI 
 

KÖVETELMÉNYEI 
 

 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

⁃ Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

⁃ Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

⁃ Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

⁃ A színházi műfajok felismerése 

⁃ A   szöveg–   és   előadáselemzés   meghatározó   szempontjainak,   a   színészi   

alkotómunka fázisainak, főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása 

⁃ Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 

⁃ Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 

⁃ Színházi improvizáció 

⁃ Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

⁃ Előadásban (játékban) szerepek megformálása 

⁃ A rendezői instrukciók mentén végzett munka 

⁃ Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás 

során 

⁃ Színházi előadások elemzése, értékelése 

 

Személyes kompetenciák 

⁃ Önállóság 

⁃ Döntésképesség 

⁃ Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

⁃ Mozgáskoordináció 

⁃ Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 

Társas kompetenciák 

⁃ Kapcsolatteremtő  készség  

⁃ Kezdeményezőkészség 

⁃ Empatikus készség  

⁃ Tolerancia 

⁃ Kommunikációs rugalmasság  

⁃ Adekvát metakommunikáció  

⁃ Konfliktusmegoldó készség 
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Módszerkompetenciák 

⁃ Kreativitás, ötletgazdagság  

⁃ Problémamegoldás  

⁃ Figyelem összpontosítás  

⁃ Helyzetfelismerés 

⁃ Kritikus gondolkodás 

 

 

Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén 

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

⁃ Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 

⁃ Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 

⁃ A főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 

⁃ A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése 

⁃ A darab–, szerep– és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 

⁃ A    bábjátékos    tevékenység    összetevőinek,    azok    egymásra    épülésének    

megismerése, alkalmazása 

⁃ A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, 

alkalmazási lehetőségeik megtapasztalása, a különböző játékstílusok felismerése 

⁃ A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása 

⁃ A bábszínház működési struktúrájának megismerése 

⁃ A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 

⁃ A partnerekkel való alkotó együttműködés 

⁃ A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció 

⁃ A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása 

⁃ Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése 

⁃ Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, 

alkalmazása Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai 

megoldásának indokolása, megvalósítása (tanári segítséggel) 

⁃ Tanári/rendezői instrukciók fogadása 

⁃ Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása 

⁃ Különféle szerepek megformálása 

⁃ Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 

 

Személyes kompetenciák 

⁃ Kézügyesség  

⁃ Önállóság  

⁃ Döntésképesség 

⁃ Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

⁃ Mozgáskoordináció 

⁃ Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Társas kompetenciák 

⁃ Kapcsolatteremtő készség  

⁃ Kezdeményezőkészség  

⁃ Empatikus készség  

⁃ Tolerancia 

⁃ Kommunikációs rugalmasság  

⁃ Adekvát metakommunikáció  

⁃ Konfliktusmegoldó készség 

 

Módszerkompetenciák 

⁃ Új ötletek, megoldások kipróbálása  

⁃ Gyakorlatias feladatértelmezés  

⁃ Kreativitás, ötletgazdagság  

⁃ Problémamegoldás 

⁃ Figyelem összpontosítás  

⁃ Helyzetfelismerés  

⁃ Kritikus gondolkodás 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 
 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

 

A  művészeti  alapvizsga  és  záróvizsga  követelményeit,  vizsgafeladatait  –  valamennyi  

vizsga tantárgy tekintetében  – az  alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével  kell  meghatározni.  A  művészeti  alapvizsga  és  záróvizsga  

feladatait  a követelmények alapján a  vizsgát  szervező  intézmény állítja  össze  oly módon, 

hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti 

alapvizsga és záróvizsga feladatait  a  vizsgabizottság elnöke hagyja  jóvá, amennyiben  az  

nem felel  meg  a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

 

Vizsga tantárgyak 

 

Színjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

⁃ dráma és színjáték, valamint 

⁃ egy választott tantárgy az alábbiak közül beszéd és vers 

⁃ mozgás és tánc zene és ének színházismeret 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

⁃ dráma és színjáték, valamint 

⁃ egy választott tantárgy az alábbiak közül beszéd és vers 

⁃ mozgás és tánc zene és ének színházismeret 

 

Bábjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

⁃ bábjáték, valamint 

⁃ egy választott tantárgy az alábbiak közül bábkészítés 

⁃ beszéd és vers mozgás és tánc zene és ének színházismeret 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

⁃ bábjáték, valamint 

⁃ egy választott tantárgy az alábbiak közül bábkészítés 

⁃ beszéd és vers mozgás és tánc zene és ének színházismeret 
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Színjáték   és   bábjáték   tanszakon   a   fent   megjelölt   választható   tantárgyak   közül   

vizsga tantárgynak  csak  az  a  tantárgy  választható,  amelyet  az  intézmény  pedagógiai  

programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó 

évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

 

Mentesülhet   (részlegesen   vagy   teljes   mértékben)   az   adott   tantárgyból   a   művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi 

versenyen   –   egyéni   versenyzőként   –   a   versenyfelhívásban   meghatározott   helyezést, 

teljesítményt, szintet eléri. 

Ha  a  tanuló  már  rendelkezik  a  színművészeti  és  bábművészeti  ág  valamelyik  tanszakán 

beszéd  és  vers,  mozgás  és  tánc,  zene  és  ének,  színházismeret  tantárgyakból  

megszerzett művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott 

tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön– 

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Azokban  a  tantárgyakban,  ahol  a  tantárgy  vizsgája  több  vizsgarészből  áll,  ott  a  

tantárgy osztályzatát   a   vizsgarészek   osztályzatának   számtani   közepe   adja.   Ha   az   

átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának 

meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 

A   művészeti   alapvizsga,   illetve   záróvizsga   eredményét   a   vizsga   tantárgyakból   

kapott osztályzatok  számtani  közepe  adja.  Ha  az  átlagszámítás  eredménye  öt  tizedre  

végződik,  a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti, alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen  a  művészeti  alapvizsga,  illetve  záróvizsga,  ha  a  tanuló  valamely  

vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga 

esetén a tanulónak csak  abból  a  vizsgarészből,  illetve  vizsga  tantárgyból  kell  

javítóvizsgát  tennie,  amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS 

TANTERVI  PROGRAMJA 
 

 

I. RÉSZ 
 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

 

 

1. 1.   A  közoktatásról  szóló,  többször  módosított  1993.  évi  LXXIX.  törvény  (a  

továbbiakban:  közoktatásról  szóló törvény)   10.   §   (3)   bekezdése   kimondja,   

hogy   a   gyermeknek,   tanulónak   joga,   hogy   adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten 

tovább tanuljon,  valamint  tehetségének  felismerése  és  fejlesztése  érdekében  

alapfokú  művészetoktatásban  vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a művészi 

kifejezőkészséget alapozza meg, elősegíti a szakmai orientációt, valamint  a  

szakirányú  továbbtanulásra  történő  felkészülést.  A  művészetoktatás  fontos  szerepet  

tölt  be  a nemzeti  hagyományok  ápolásában,  a  nemzeti  értékek  megőrzésében,  a  

különböző  kultúrák  iránti  nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő 

befogadásában. 

2. Az  alapfokú  művészetoktatás  követelménye  és  tantervi  programja  a  művészeti-

kulturális műveltség  azon elemeit,  továbbépíthető  alapjait  tartalmazza,  amelyeket  

ezekben  az  intézményekben  elsajátíthat  minden tanuló.  A  követelmények  és  

tantervi  programok  tartalmazzák  azokat  a  követelményszinteket  és  feltételeket, 

amelyet minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az 

egységes alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált 

tevékenysége épülhessen. 

Lehetőséget  ad  az  iskolafenntartók,  a  szülők,  a  tanulók  érdekeinek,  a  

pedagógusok  szakmai  törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, 

feltételek figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák és  a  tanulók  a  

tananyag  feldolgozásához,  elmélyítéséhez  és  kiegészítéséhez,  a  követelmények  

teljesítéséhez, sajátos  szükségleteik,  igényeik  kielégítéséhez  megfelelő  idővel  

rendelkezzenek.  E  célok  érdekében  a  tantervi program  és  óraterve  az  egységes  

követelményeket  úgy  állapítja  meg,  hogy  azok  teljesítéséhez  –  átlagos feltételek  
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mellett  –  a  jogszabályokban  meghatározott  képzési  idő  keretében  lehetőség  

nyíljon  kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

4. A  követelmény  és  tantervi  program  lehetővé  teszi  különböző  tankönyvek,  

segédletek  és  taneszközök alkalmazását,  illetve  az  iskolai  pedagógiai  programok,  

ezen  belül  a  helyi  tantervek  kidolgozását,  melyeket  a tartalmi szabályozás 

elengedhetetlen részeiként kezel. 

 

Alapelvek, célok 

 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, valamint a  színművészet  és  bábművészet  területei  iránt  érdeklődő  

tanulók  számára  biztosítja  készségeik,  képességeik fejlesztését,   alkotó   és   

önkifejező   képességeik   kibontakoztatását,   tehetségük   gondozását.   Az   alapfokú 

művészetoktatás  követelménye  és  tantervi  programja  (a  továbbiakban:  

követelmény  és  tantervi  program)  a speciális  művészeti  készségek  és  ismeretek  

fejlesztését  képező  tartalmakat  és  tudásszintet  meghatározó alapdokumentum.    A    

követelmény    és    tantervi    program    segítséget    nyújt    ahhoz,    hogy    az    

alapfokú művészetoktatás  valamennyi  hazai  intézményében  az  alapvető  nevelési  és  

oktatási  tartalmak  egységesen  és arányosan érvényesüljenek. 

2. A  követelmény  és  tantervi  program  határozza  meg  azokat  a  kötelező  és  alapvető  

tartalmakat,  amelyek adott  művészeti  ágon  belül  az  alapfokú  művészetoktatási  

intézmények  közötti  átjárhatóságot  biztosítják.  Az egységesítést   szolgáló   közös   

alapra   építhetik   az   alapfokú   művészetoktatási   intézmények   pedagógiai 

programjukat,    azon    belül    helyi    tantervüket,    melyet    a    helyi    igények    és    

célok    figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az  alapfokú  művészetoktatás  olyan  fejlesztőpedagógiát  képvisel,  amelyben  a  

hangsúly  a  követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen 

van.  

A   tantervi   szabályozás   rugalmassága   révén   hozzájárul   az   integrált   oktatás-

nevelés   megvalósításához,   az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

kompetenciaterület fejlesztéséhez.  

A    tananyag    a    különböző    művészeti    területek    azon    alapvető    tartalmait    

foglalja    magába,    amelyek elengedhetetlenül  szükségesek  a  zene-,  a  tánc-,  a  

képző- és  iparművészeti,  valamint  a  szín-  és  bábművészeti műveltség 

megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez. 

A  tananyag  eszköz  a  tanulók  értelmi,  érzelmi  és  kifejezőképességeinek  

fejlesztésében.  A  művészetoktatás  a készség-    és    képességfejlesztést,    az    

ismeretgazdagítást    a    személyiségformálás    eszközeként    kezeli, követelményeit a 

gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

4. A  művészetoktatás  tantervi  programja  az  egyes  művészeti  területek  

követelményeire,  a  művészeti  ágak sajátos  nevelési  és  oktatástörténeti  értékeire,  a  

művészeti  nevelés  tapasztalataira,  a  művészetpedagógiai  és művészetpszichológiai   

kutatások   eredményeire,   a   magyar   művészeti   nevelés   nemzetközileg   is   

elismert gyakorlatára épül. 
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Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

 

1. Az  alapfokú  művészeti  oktatás-nevelés  a  teljes  emberré  válást  (az  értelmi  és  

érzelmi  nevelés  közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális 

hátrányok csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex 

befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást 

segíti elő. 

2. A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív 

feladatok által az ismeretek élményszerűvé,  a  tanulók  sajátjaivá  válnak,  segítik  a  

mélyebb  megismerést,  és  fejlesztik  a  kreativitást.  A művészetekkel    való    

foglalkozás    hozzájárul    az    észlelés    érzékenységének,    a    kifejezés    

árnyaltságának fejlesztéséhez. 

3. A  művészeti  tevékenység  magában  hordozza  a  személyiségformálás  specifikus  

lehetőségét.  A  művészeti nevelés  biztosítja  a  tanulás  személyes  tapasztalati  

módját.  A  tanulók  élményszerű  tapasztalatokon  keresztül ismerhetik  meg  a  

művészeti  stílusok  és  irányzatok  sokszínűségét,  valamint  azokat  a  kifejezési  

formákat, amelyek    a    zeneművészetben,    táncművészetben,    képző-    és    

iparművészetben,    valamint    a    szín-    és bábművészetben ötvöződnek.  

Az  alapfokú  művészeti  nevelés  feltárja  a  művészet  megörökítő,  átörökítő  

szerepét,  megérteti,  hogy  az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség. 

4. A   művészeti   nevelés   megalapozza   a   tanuló   esztétikai   szemléletét,   

kommunikációs   képességét,   az alkotómunka    iránti    igényét.    A    rendszeresen    

átélt    pozitív    élmények    alakítják    ki    azokat    az emberi tulajdonságokat, 

magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményesség összetevői. 

5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá 

az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti  abban, hogy megtalálja, megőrizze és 

fejlessze identitását, vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a 

közösséghez való kötődését. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja tartalmi 

szabályozásának értelmezése 

 

 

A követelmény és a tantervi program 

A  követelmény  és  a  tantervi  program  a  pedagógiai  programokon  belül  a  helyi  tantervek  

és  a  tantárgyi programok kidolgozásának alapdokumentuma. 

A  követelmény  és  a  tantervi  program  művészeti  áganként  határozza  meg  a  nevelő-

oktató  munka  kötelező 

közös céljait, tartalmazza a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi 

szakaszokban teljesítendő fejlesztési feladatokat. 
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Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, 

melyek kijelölik, hogy  mely  kulcskompetenciák  fejlesztése  kívánatos,  a  művészeti  oktatás  

folyamata  során.  A  pedagógiai folyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, 

figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az egyes évfolyamok 

követelményeit. 

 

Helyi tanterv 

Az a tanterv, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek 

megfelelően kiválaszt, vagy összeállít. 

A  közoktatásról  szóló  törvény  8/B.  §-ának  (5)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  

alapfokú  művészetoktatási intézményekben  folyó  nevelő  és  oktató  munka,  illetve  a  helyi  

tanterv  az  oktatásért  felelős  miniszter  által  – művészeti áganként – kiadott Alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. 

A közoktatásról szóló törvény 45. §-ának (3) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási 

intézmény a helyi tantervét  az  Alapfokú  művészetoktatás  követelményei  és  tantervi  

programja  alapján  készíti  el,  vagy  az  ily módon  készített  tantervek  közül  választ,  és  azt  

építi  be  helyi  tantervként  pedagógiai  programjába.  A  helyi tanterv összeállításánál 

lehetőség van a helyi sajátosságok figyelembe vételével történő tantervfejlesztésre. 

 

Követelmények 

A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer. 

A    követelmény    és    tantervi    program    a    nélkülözhetetlen    ismeretek    megértésére,    

feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására 

helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak  az  ismeretek  eredményes  alkalmazását  

lehetővé  tevő  jártasságait,  készségeit,  a  tevékenységek széles  körében  érvényesíthető  

képességeit,  azok  fejlődését,  fejlesztését  kívánja  megalapozni  úgy,  hogy  az életkori  

sajátosságoknak  megfelelően,  egymásra  épülően  határozza  meg  az  évfolyamok  végén  

elvárható követelményszinteket. 

 

Kompetenciák 

A   művészetoktatás   során   kialakítandó,   megerősítendő   és   fejlesztendő   ismeretek,   

képességek,   attitűdök rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési 

célok irányulnak. 

 

Tananyag 

Az  oktatás  és  a  tanulás  kiválasztott,  különböző  módon  (spirális,  lineáris,  koncentrikus,  

egyéb)  elrendezett ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több 

szempontból is csoportosítható, és amelyben domináns szerepet kap az ismeretanyag 

gyakorlati alkalmazása. 

A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű is 

lehet, tanuló- és tevékenységközpontú,    differenciált    módszerek    alkalmazására    épülő,    

egyéni    fejlesztésre    is    alkalmas eszközrendszer.  Homogén  és  heterogén  csoportokban  a  

tanulók  személyes,  kognitív,  szociális  és  speciális kompetenciáit fejleszti. 
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Tanszak 

Az  oktatásszervezéshez  kapcsolódó  fogalom.  A  tantárgyaknak  a  művészeti  ág  

sajátosságai  alapján  rendezett 

csoportja. 

 

Tantárgy 

A művészeti ágon belül választott tantervi program. 

 

Főtárgy 

Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy. 

 

Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy. 

 

Választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy. 

 

Óraterv 

A  jogszabályokba  foglalt  tanulási  idő  pedagógiai  céloknak  megfelelő  felosztása  

tantárgyak  és  évfolyamok szerint.  Az  óratervben  hagyományosan  heti  óraszám  szerepel.  

A  helyi  tanterv  az  éves  órakeretet  megtartva didaktikailag indokolt esetben más óraszám 

felbontást is alkalmazhat. 

 

Tantervi program 

Az  oktatás  tartalmának,  kiválasztásának,  elrendezésének,  feldolgozásának  koncepciója.  

Funkciója  az  oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi 

egységeinek meghatározása. 

 

Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalomnak  általában  két szintje van. Az első  szinten találhatjuk azt a 

tantervi tartalmat, amely  részletes  felsorolás  formájában  megadja  az  adott  terület,  tantárgy  

legfontosabb  témáit,  témaköreit, fogalmait,   személyeit,   műveit.   A  második   szinten  

találhatjuk   azokat   a   tartalmakat,  amelyek   több   téma együttesét, csomópontjait jelentik, 

összefüggésekre, kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából 

relevánsak. 

 

Taneszköz 

Oktatási  eszköz,  segédeszköz,  tanítási  és  szemléltető  eszköz.  Az  oktatás  folyamatában  

felhasználható,  az oktatás   céljainak   elérését   elősegítő   tárgy.   A   taneszközök   lehetnek   

hangszerek,   háromdimenziós   (tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök), 

nyomtatott (tanári és tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök (anyagok és egyéb 

eszközök). 
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Vizsgakövetelmények 

Az    egyes    tanulói    teljesítmények    és    a    jogszabályban    rögzített    normák    

összehasonlítására    alkalmas kritériumrendszer  az  oktatási  rendszer  szakaszainak  határain.  

Az  alapfokú  művészetoktatási  intézményeket érintően a jogszabályban rögzített a művészeti 

alapvizsga és záróvizsga követelménye. E vizsgakövetelmények az Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára épülnek. 

 

Az  alapfokú  művészetoktatás  követelmény  és  tantervi  program  alkalmazásának,  és  

a  programfejlesztés gyakorlatának fogalmai 

Oktatási program, (pedagógiai rendszer) a helyi tantervben 

A   tanítás-tanulás   megtervezését-megszervezését   segítő,   dokumentumok,   szakmai   

eszközök   rendszere.   A pedagógiai rendszer jellegzetes komponensei a következők: 

1. Tantervi  program:  tartalmazza  a  tantárgy  tanításának  céljait,  fejlesztési  feladatait,  

a  követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az 

értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot. 

2. Pedagógiai   koncepció,   mely   összefoglalja,   elméletileg   is   megalapozza   azokat   

a   pedagógiai   elveket, amelyeken a program alapul. 

3. Modulleírások:  részletes  leírást  adnak  egy-egy  téma  feldolgozásának  menetéről,  

mindenekelőtt  a  tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről. 

4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: 

a. információhordozók:  tankönyvek,  kották,  szövegek,  képek,  filmek,  

hanghordozók,  makettek,  digitális adathordozók stb., 

b. feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., 

c. a kettő kombinációi: szoftverek stb. 

d. Minden  olyan  további  eszköz,  mely  a  feladat  megoldását,  a  tevékenység  

végzését  lehetővé  teszi.  (Pl. hangszerek, egyéb felszerelések.) 

5. Értékelési  eszközök,  amelyek  elősegítik  a  tanulói  teljesítmények  javítását,  

növelését,  amelyek  a  tanuló egyéni fejlődését szolgálják. 

6. Továbbképzési   programok,   melyek   során   felkészítik   a   pedagógusokat   a   

program   alkalmazására   és továbbfejlesztésére. 

7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás külső szakértő és az iskolavezetés 

részéről. 

A  szóhasználatot  differenciáltabbá  tehetjük,  ha  oktatási  programnak  az  (1),  (2),  (3)  és  

(4)  pontban  felsorolt komponenseket   nevezzük,   programcsomagról   akkor   beszélünk,   ha   

ezek   kiegészülnek   az   (5)   ponttal.   A pedagógiai rendszer pedig a (6) és (7) pontokat is 

tartalmazza. 
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A programfejlesztés szintjei 

 

1. A  modulok  szintje:  a  program  elemi  egysége  a  modul,  azaz  a  tanítási  (tanulási)  

egység,  a  pedagógiailag feldolgozott téma.  

Itt  alapvetően  két  feladat  van:  a  témák  azonosítása  (azaz  a  tananyag  

kiválasztása)  és  a  témák  tanításának megtervezése. Egy modul több variációban 

készül el aszerint, hogy fiatalabb vagy idősebb tanulóknak szánjuk. 

2. Az adatbázis szintje: a modulokhoz eszközi elemeket kell kidolgozni: feladatokat, 

szemléltető és informatív anyagokat. Ezek azonban professzionális fejlesztés esetén 

nem kötődhetnek kizárólagosan egyetlen modulhoz, külön adatbázisba szerveződnek, 

amely háttérként szolgál a legkülönbözőbb modulok számára. 

3. A rendszerek szintje: a modulok sorrendje és egymásra épülése természetesen az esetek 

többségében nem lehet  véletlenszerű.  A  programoknak  bejárási  utakat  kell  kínálni  

(lehetőleg  többes  számban)  a  kidolgozott modulokhoz. Bizonyos eszközi elemek 

szorosan kötődnek ezekhez a bejárási utakhoz. Ilyenek a tankönyvek, az értékelési 

eszközök, a továbbképzési programok, továbbá a tantervi programok. 
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SZÍNJÁTÉK 

 

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet  – ezen belül is 

elsősorban a színjáték – iránt   érdeklődő   tanulók   számára   lehetőséget   biztosítson   a   

drámán   és   színjátékon   keresztül   történő önkifejezésre,   közösségi   alkotásra,   a   

kommunikációs   és   előadói   képességeik   fejlődésére,   a   színházi alkotófolyamaton 

keresztül a  színpadi munka  alapjainak  elsajátítására,  a színházon keresztül önmagukra és a 

világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére. 

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, 

a játék örömén keresztül érjük el. 

A  tantárgy  feladata,  hogy  a  folyamatos  fejlesztés  eredményeképpen  a  tanuló  váljon  

képessé  a  dráma  és  a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi 

együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok 

létrehozatalára. 
 

 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 
 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a csoportos játék örömét 

⁃ a csoportos játék szabályait 

⁃ az érzékszervek működésének jelentőségét 

⁃ az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

⁃ a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

⁃ a szerepjátékokban való részvétel élményét 

⁃ a   dramatikus   munkához   szükséges   népi   gyermekjátékokat,   kiszámolókat,   

mondókákat,   gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

 

Fejlessze a tanulók 

⁃ érzékszerveinek működését, érzékelését 

⁃ ritmusérzékét 

⁃ megfigyelő– és utánzóképességét 

⁃ mozgásos ügyességét, koordinációját 

⁃ együttműködési képességét 

⁃ hallási figyelmét 

⁃ figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

⁃ szabálytudatát 

⁃ közösségtudatát 
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Ösztönözze a tanulókat 

⁃ környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

⁃ társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

⁃ versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

⁃ a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

⁃ a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

⁃ a játék örömének másokkal való megosztására 

 

 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő mozgásos játékok 

⁃ Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

⁃ Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 

⁃ Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

⁃ Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 

⁃ Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

 

Érzékelő játékok 

⁃ Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

⁃ Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

⁃ Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

⁃ Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

⁃ Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

⁃ Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 

⁃ Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 

 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Hangok utánzása 

⁃ Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 

⁃ Beszédre késztető játékok 

 

Utánzó játékok 

⁃ Testtartás és mozgás utánzása 

⁃ Hétköznapi tevékenységek utánzása 

⁃ Állatok mozgásának utánzása 

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

⁃ Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 

⁃ Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 
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Szerepjátékok, szabályjátékok 

⁃ Népi gyermekjátékok 

⁃ Énekes–táncos játékok 

⁃ Mozgásos (testnevelési) játékok 

⁃ Egyszerű szerkezetű drámajátékok 

 

Csoportos improvizációs játékok 

⁃ Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

⁃ Gyerekversek feldolgozása 

 

Komplex drámafoglalkozások 

⁃ Mesei    motívum    vagy    meserészlet    vagy    rövidebb    mese    feldolgozása    

tanári    közreműködéssel (térmeghatározás,  szimuláció,  a  teljes  csoportot  

megmozgató  szerepjáték,  a  tanár  szerepben,  szertartás, állókép, némajáték) 

 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 

⁃ a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

⁃ a   dramatikus   munkához   szükséges   népi   gyermekjátékokat,   kiszámolókat,   

mondókákat,   gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

(mindegyikből legalább egyet) 

 

Legyenek képesek 

⁃ adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre 

⁃ a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

⁃ alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

⁃ legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 

⁃ a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

⁃ a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

⁃ társaikkal való együttműködésre 
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2. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a csoportos improvizációs játék örömét 

⁃ a csoportos játék szabályait 

⁃ az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

⁃ a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

⁃ az alapvető ritmushangszerek használatát 

⁃ a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, 

⁃ gyerekverseket, népmeséket 

⁃ egyes drámajátékok szabályait 

 

Fejlessze a tanulók 

⁃ érzékszerveinek működését, érzékelését 

⁃ ritmusérzékét 

⁃ megfigyelő– és utánzóképességét 

⁃ mozgásos ügyességét, koordinációját 

⁃ együttműködési képességét 

⁃ hallási figyelmét 

⁃ figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

⁃ kifejezőkészségét 

⁃ helyzetfelismerési képességét 

⁃ szabálytudatát 

⁃ közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

⁃ társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

⁃ versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

⁃ az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

⁃ a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

⁃ a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

⁃ a játék örömének másokkal való megosztására 

 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Fogójátékok 

⁃ Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

⁃ Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

⁃ Mímes játékok tanári narrációra 
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Érzékelő játékok 

⁃ Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

⁃ Színkompozíciók összehasonlítása 

⁃ Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 

⁃ Az idő észlelésének fejlesztése 

Ritmusgyakorlatok 

⁃ Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

⁃ Tempótartás különböző térformákban 

⁃ Futások irányváltoztatással 

⁃ Ritmushangszerek és mozgás 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Beszédre késztető játékok 

⁃ Beszédgimnasztikai gyakorlatok 

⁃ Beszédszervek ügyesítése játékos formában 

Utánzó játékok 

⁃ Egyszerű mozgástükrözések 

⁃ Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 

⁃ Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

⁃ Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

⁃ Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

⁃ Népi gyermekjátékok 

⁃ Mozgásos (testnevelési) játékok 

⁃ Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 

⁃ Vetélkedőjátékok 

Komplex drámafoglalkozások 

⁃ Mesei    motívum    vagy    meserészlet,    vagy    rövidebb    mese    feldolgozása    

tanári    közreműködéssel (térmeghatározás,  közös  rajzolás,  üzenetek,  szimuláció,  a  

teljes  csoportot  megmozgató  szerepjáték,  a  tanár szerepben, szertartás, állókép, 

némajáték) 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a csoportos játék szabályait 

⁃ az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

⁃ a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

⁃ a megismert ritmushangszerek használatát 

⁃ a  dramatikus  munkához  szükséges  népi  gyermekjátékokat,  mondókákat,  

gyerekdalokat,  gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül 

mindegyikből legalább egyet) 

⁃ egyes drámajátékok szabályait 
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Legyenek képesek 

⁃ adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

⁃ a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

⁃ alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

⁃ legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

⁃ a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

⁃ a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

⁃ társaikkal való együttműködésre 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát 

⁃ az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 

⁃ a tér használatát és az abban való tájékozódást 

⁃ a helyszín fogalmát, jelentőségét 

⁃ a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

⁃ a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

⁃ rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

⁃ a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

⁃ a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

⁃ a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

 

Fejlessze a tanulók 

⁃ együttműködő képességét 

⁃ képzelőerejét 

⁃ mozgásos improvizációs képességét 

⁃ térbeli tájékozódását 

⁃ figyelem–összpontosító képességét 

⁃ megfigyelő képességét 

⁃ problémamegoldó képességét 

⁃ ritmusérzékét 

⁃ légzőkapacitását 

⁃ hangképzését 

⁃ artikulációs képességét 
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Ösztönözze a tanulókat 

⁃ maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

⁃ a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

⁃ társaikkal való együttműködésre 

⁃ gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

⁃ a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

⁃ kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

 

 

Tananyag 

 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Összekapaszkodó,  érintésére  törekvő,  érintés  elől  elhúzódó,  a  gimnasztika  

gyakorlatait  játékos  szituációba tevő gyakorlatok (pl.: váll–, térdérintős játékok, 

nehezített speciális helyzetű fogók) 

⁃ Lazító és feszítő gyakorlatok 

⁃ Térformáló,  térérzékelő  játékok:  játékos  formában  különböző  térformák  felvétele,  

formálása,  kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú népi 

játékok 

⁃ Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 

 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlatok 

⁃ A  saját  és  a  társak  légzésének  megfigyelése  nyugalmi  állapotban,  tevékenység  

során  (pl.  tűzfújás),  beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 

⁃ Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és 

hosszának tanulmányozására; 

⁃ folyamatos és szaggatott fúvások 

⁃ Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

⁃ Hanggyakorlatok 

⁃ A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a 

hangban) 

⁃ A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk 

hangos) 

⁃ Egymás hangjának felismerése, utánzása 

⁃ Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása) 

⁃ Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 

⁃ Játékos hangerő–gyakorlatok 

⁃ Artikulációs gyakorlatok 

⁃ A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

⁃ A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 

⁃ Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 

⁃ Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel 
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⁃ Hangsúlygyakorlatok 

⁃ A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre 

hosszabb szavakban) 

⁃ Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 

 

Fantáziajátékok 

⁃ Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

⁃ A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 

 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

⁃ Játékos,  mozgással  és  szöveggel  összekapcsolt  ritmikus  koordinációs  gyakorlatok  

(pl.:  versek,  mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 

⁃ Térkitöltő gyakorlatok 

⁃ Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 

⁃ Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással 

Dramatikus játékok 

⁃ Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

⁃ Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 

 

Komplex drámafoglalkozások 

⁃ Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák 

készítése, állókép, gyűlés, véletlenül   meghallott   beszélgetés,   képaláírás,   maszkok,   

beépített   szereplő,   gondolatkövetés   konvenciók felhasználásával) 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a tér használatát és az abban való tájékozódást 

⁃ a helyszín fogalmát, jelentőségét 

⁃ a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

⁃ a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

⁃ a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

⁃ a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

⁃ a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

 

Legyenek képesek 

⁃ egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

⁃ egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

⁃ a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

⁃ az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

⁃ a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

⁃ a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

⁃ tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 
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2. évfolyam 
 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

⁃ a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

⁃ a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

⁃ a tiszta, érthető beszéd alapjait 

⁃ a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

⁃ a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

⁃ a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

⁃ a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

⁃ a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Fejlessze a tanulók 

⁃ figyelem–összpontosító képességét 

⁃ megfigyelő képességét 

⁃ együttműködő képességét 

⁃ verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

⁃ fogalmazási és kifejező képességét 

⁃ dramatizáló képességét 

⁃ rögtönzési képességét 

⁃ elméleti drámaelméleti tudását 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ figyelmük tudatos összpontosítására 

⁃ a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

⁃ önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

⁃ a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 

⁃ önálló verbális megnyilvánulásra 

⁃ pontos és kifejező szerepjátékra 

⁃ önálló dramatizálásra 

 

 

 

Tananyag 

 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított 

testhelyzetben 

⁃ Indítás  és  megállás  különböző  tempóban,  helyzetben,  magasságban  történő  

gyakorlása  versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok) 
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Lazító gyakorlatok 

⁃ Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

⁃ Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlatok 

⁃ A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

⁃ A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 

⁃ Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben 

⁃ Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 

⁃ Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása 

mellett (legfeljebb 40–50 szótag) 

⁃ Hanggyakorlatok 

⁃ Játékos hangerőpróbálgatás 

⁃ Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 

⁃ Artikulációs gyakorlatok 

⁃ Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 

⁃ Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok 

⁃ Ritmus és tempógyakorlat 

⁃ Versek ütemezése kötött mozgással 

⁃ Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 

⁃ Számnevek, évszámok hangsúlya 

⁃ A kijelentés hanglejtése 

Koncentrációs gyakorlatok 

⁃ Játékok számokkal 

⁃ Kérdés–felelet típusú játékok 

⁃ Mozgáskoncentrációs játékok 

⁃ Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

⁃ Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 

⁃ Vakvezető játékok alapváltozatai 

Improvizációs játékok 

⁃ Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

⁃ Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 

⁃ Szituációs  játékok  (pl.:  befejezetlen  történetre,  képzőművészeti  alkotások  

reprodukcióival,  a  szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 

⁃ Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített 

improvizációkkal 

Komplex drámafoglalkozások 

⁃ Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

⁃ Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, 

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső 

hangok, szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 
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Drámaelméleti alapok 

⁃ Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, 

jelenet kezdete és vége, főhős, szereplők, helyszín) 

 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

⁃ a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

⁃ a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

⁃ a tiszta, érthető beszéd alapjait 

⁃ a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

⁃ a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

⁃ a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

⁃ a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

 

Legyenek képesek 

⁃ figyelmük tudatos összpontosítására 

⁃ társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

⁃ a bizalom megélésére 

⁃ érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

⁃ tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

⁃ egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 

⁃ aktív szerepjátékra 

 

 

 

 

3. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ az együttérző beleélés szükséges voltát 

⁃ a szavak nélküli közlések jelentőségét 

⁃ a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

⁃ a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

⁃ a feszültség élményét és fogalmát 

⁃ az analógiás gondolkodás alapjait 

⁃ a karakter fogalmát 
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⁃ a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

Fejlessze a tanulók 

⁃ légzéskapacitását 

⁃ térhez igazodó beszédét 

⁃ artikulációs képességét 

⁃ empátiás képességét 

⁃ verbális és nonverbális kommunikációs képességét 

⁃ fantáziáját és kreativitását 

⁃ differenciált kifejezőképességét 

⁃ fogalmi gondolkodását 

⁃ kooperációs készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ elfogadó együttműködésre 

⁃ érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 

⁃ a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

⁃ a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 

 

 

Tananyag 

 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a 

megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

⁃ Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

⁃ Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

⁃ Lazító gyakorlatok 

⁃ Feszítés–lazítás testrészenként 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlat 

⁃ A   be–   és   kilélegzett   levegő   mennyiségének   fokozatos   növelése   a   laza   

testtónus   megtartása   mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 

50–60 szótag) 

⁃ Hanggyakorlatok 

⁃ A térhez igazodó hangerő gyakorlása 

⁃ Az  emelt  hangvétel  gyakorlása  a  test  megfelelő  tónusának  összehangolásával  (pl.:  

rikkancs,  piaci  árus, idegenvezető) 

⁃ Artikulációs gyakorlatok 

⁃ Nyelvtörő mondókák 

⁃ A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 

⁃ Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

⁃ Ritmus és tempógyakorlat 

⁃ Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

⁃ Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 

⁃ A kérdezés  hangsúlya kérdőszóval és anélkül 
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⁃ A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

⁃ Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 

⁃ Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 

⁃ Üzenetek (pl.: utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 

Fantáziajátékok 

⁃ Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

⁃ Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

⁃ Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

Improvizációs játékok 

⁃ Szituációs játékok vázlat megadásával 

⁃ Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

⁃ Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

⁃ Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 

⁃ Tükörjátékok 

⁃ Távolságtartó játékok 

⁃ Szoborjátékok 

Ön– és társismereti játékok 

⁃ Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 

⁃ Egyszerű visszajelzésekre építő játékok 

Komplex drámafoglalkozások 

⁃ Erkölcsi  dilemmákat  vizsgáló  drámaórák  (pl.:  a  szakértő  köntösében,  

telefonbeszélgetés,  az  élet  egy  napja, fórum–színház, Hogyan történt? 

konvenciókkal) 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ az együttérző beleélés szükséges voltát 

⁃ a szavak nélküli közlések jelentőségét 

⁃ a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

⁃ a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

⁃ az analógiás gondolkodás alapjait 

⁃ egyes karakterjellemzőket 

⁃ a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

⁃ a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

Legyenek képesek 

⁃ a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 

⁃ a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

⁃ aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 

drámaórákban 

⁃ feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 
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⁃ beszédüket a térhez igazítani 

⁃ pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

 

 

4. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

⁃ különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

⁃ a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

⁃ a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

⁃ az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

⁃ az időmértékes versek ritmizálását 

⁃ a tagadás hangsúlyát 

⁃ az improvizáció szabályait 

⁃ a színpadi létezés alapszabályait 

⁃ a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Fejlessze a tanulók 

⁃ légzéskapacitását 

⁃ kifejező beszédét 

⁃ testkontrollját 

⁃ elemző gondolkodási képességét 

⁃ szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

⁃ fogalmazási képességét 

⁃ helyzetfelismerési képességét 

⁃ problémamegoldó képességét 

⁃ együttműködési képességét 

⁃ megfigyelési képességét 

⁃ analógiás gondolkodását 

⁃ előadói képességét 

⁃ improvizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

⁃ kritikus és önkritikus gondolkodásra 

⁃ különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

⁃ beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

⁃ a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

⁃ egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 
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⁃ a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

⁃ életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, 

filmek megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

 

Tananyag 

 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), 

testrész–vezetéses futások 

⁃ Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

⁃ Lazítógyakorlat 

⁃ Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlatok 

⁃ Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) 

⁃ Hanggyakorlatok 

⁃ Hangkitalálás 

⁃ Artikulációs gyakorlatok 

⁃ Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

⁃ Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

⁃ Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

⁃ Ritmus–és tempógyakorlat 

⁃ Időmértékes versek ritmizálása 

⁃ Hangsúlygyakorlat 

⁃ A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

⁃ Vakvezetéses gyakorlatok 

 

Improvizációs játékok 

⁃ Rögtönzések életkori témákra 

⁃ Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

⁃ Rögtönzések közmondásokra 

⁃ Rögtönzések megadott konfliktusra 

⁃ Rögtönzések megadott témára 

⁃ Rövid monológok különböző élethelyzetekben 

 

Komplex drámafoglalkozások 

⁃ Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

⁃ Ismert   történetek,   regények   részleteinek   feldolgozása   drámán   keresztül   (pl.:   

riportkészítés,   montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 
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Színjátékos gyakorlatok 

⁃ A színpadi létezés alapszabályai 

⁃ Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

⁃ Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

⁃ A figyelem felkeltése és megtartása 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

⁃ a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

⁃ a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

⁃ az időmértékes versek ritmizálását 

⁃ a tagadás hangsúlyát 

⁃ az improvizáció szabályait 

⁃ a színpadi létezés alapszabályait 

⁃ a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Legyenek képesek 

⁃ mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

⁃ véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

⁃ kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

⁃ különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

⁃ részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

⁃ konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

⁃ a tér tudatos használatára 

⁃ a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

 

 

 

5. évfolyam 
 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a bizalom fontosságát 

⁃ a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

⁃ a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 

⁃ a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

⁃ a drámák alapvető munkaformáit 
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Fejlessze a tanulók 

⁃ megismerő, önmegismerő képességét 

⁃ önfegyelmét, színpadi fegyelmét 

⁃ asszociációs képességét 

⁃ konstruktivitását 

⁃ elemző gondolkodási képességét 

⁃ kritikai és önkritikai képességét 

⁃ előadói képességeit 

⁃ improvizációs képességét 

⁃ problémamegoldó képességét 

⁃ együttműködési képességét 

⁃ analógiás gondolkodását 

⁃ előadói képességét 

⁃ improvizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ önálló döntéshozatalra 

⁃ hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 

⁃ előrevivő, építő gondolkodásra 

⁃ a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való 

szembenézésre 

⁃ más csoportok munkájának beható megismerésére 

⁃ színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 

⁃ színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek 

megtekintésére 

 

 

 

Tananyag 

 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Egyensúlygyakorlatok 

⁃ Vezetéses gyakorlatok 

⁃ Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 

 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlatok 

⁃ Nyelvtörő mondókák légzésszabályozássa 

⁃ Hanggyakorlat 

⁃ Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 

⁃ Artikulációs gyakorlat 

⁃ Szinkronizálás 

⁃ Ritmus–és tempógyakorlat 
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⁃ Az időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel 

⁃ Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 

⁃ Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 

⁃ Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi 

 

Fantáziajátékok 

⁃ Irodalmi művek „új címe” 

⁃ Képzőművészeti alkotások „előzménye” 

⁃ Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása 

⁃ Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 

 

Bizalomgyakorlatok 

⁃ Dőléses, billenéses gyakorlatok 

 

Improvizációs gyakorlatok 

⁃ Versek indulati tartalmaira épülő improvizációk 

⁃ Versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk 

⁃ Mozgáselemekből építkező improvizációk 

⁃ Rögtönzés zenei effektek beépítésével 

⁃ Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 

⁃ Etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 

 

Komplex drámafoglalkozások 

⁃ Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

⁃ Ismert   történetek,   regények   részleteinek   feldolgozása   drámán   keresztül   (az   

eddig   tanult   konvenciók alkalmazásával) 

 

Ön– és társismereti játékok 

⁃ Vélemények közlését és fogadását lehetővé tévő szabályjátékok (pl. mi lenne, ha?, 

telefon, ilyennek látlak) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

⁃ Rövid monológ önálló előadása 

⁃ Rögzített páros improvizációk nézők előtt 

⁃ Kapcsolattartás a partnerrel 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

⁃ a kontraszt fogalmát 

⁃ a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

⁃ a drámák alapvető munkaformáit 
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Legyenek képesek 

⁃ ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 

⁃ egy–egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 

⁃ a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 

⁃ bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

⁃ a munka eredményének bemutatására 

⁃ véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

⁃ kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

⁃ részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

⁃ a tér tudatos használatára ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ különböző színházi terek jellemzőit 

⁃ a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

⁃ a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében 

⁃ a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

⁃ a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

⁃ a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

⁃ az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

⁃ a „félre” és a monológ technikai alapjait 

Fejlessze a tanulók 

⁃ színházi fogékonyságát 

⁃ kritikai és önkritikai képességét 

⁃ más művészetek iránti fogékonyságát 

⁃ önállóságát, magabiztosságát 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

⁃ kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

⁃ konstruktív együttműködésre 

⁃ drámai művek olvasására 

⁃ színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

⁃ önálló, magabiztos megnyilvánulásra 
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⁃ más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének 

megismerésére 

⁃ őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 

⁃ nyilvánosság előtti fellépésre 

 

Tananyag 

 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Lassított mozgás( különböző helyzetekben) 

⁃ A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlatok 

⁃ Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

⁃ Hanggyakorlatok 

⁃ Szöveges hangerő–gyakorlatok 

⁃ Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

⁃ Artikulációs gyakorlatok 

⁃ Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

⁃ Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

⁃ Ritmus–és tempógyakorlatok 

⁃ Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

⁃ Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

⁃ Az alárendelő mondatok hangsúly–és hanglejtés variációi 

Színházi alapismeretek 

⁃ Színházi térformák (pl.: dobozszínház, körszínház) 

⁃ Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

⁃ A „félre” technikája 

⁃ Monológ Színjátékos gyakorlatok 

⁃ Különböző  drámai  konvenciók  (pl.:  állókép,  gondolatkövetés)  alkalmazása  az  

improvizációk  és  egy  adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

⁃ Különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában 

⁃ Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

⁃ Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával 

Felkészülés a vizsgára 

⁃ Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

⁃ Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 

⁃ Rövid előadás létrehozása tanári irányítással 
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Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a különböző színházi terek jellemzőit 

⁃ a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

⁃ a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

⁃ a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

⁃ a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

⁃ az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

⁃ a „félre” és a monológ technikai alapjait 

⁃ az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

⁃ a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

 

Legyenek képesek 

⁃ alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

⁃ munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

⁃ a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

⁃ a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során 

⁃ részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

⁃ a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

⁃ az  alapfokon  elsajátított  képességeiknek  megfelelő  improvizációban,  jelenetben  

vagy  színházi  előadásban való közreműködésre 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

 

A tanulók ismerjék 

 

⁃ saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 

⁃ a  különböző  verbális  és  gesztusnyelvi  megnyilatkozásokat,  illetve  saját  eszköztára  

ez  irányú  fejlettségének mértékét 

⁃ a    különböző,    szerepjátékokban    alkalmazható    mozgásformákat,    illetve    saját    

eszköztára    ez    irányú fejlettségének mértékét 

⁃ az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában 

⁃ a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

⁃ a   megismert   munkaformák   tudatos   és   kreatív   alkalmazásának   lehetőségeit   

saját   ötletei,   gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg 

megjelenítésének előkészítésében 
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⁃ azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, 

amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok 

kommunikációjában segítséget nyújtanak 

 

 

Legyenek képesek 

 

⁃ figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

⁃ társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

⁃ a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

⁃ a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 

⁃ személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 

⁃ drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 

⁃ pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

⁃ a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 

⁃ saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára 

⁃ a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében 

⁃ társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban  való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására 
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A művészeti alapvizsga követelményei 
 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték improvizáció 2–3 perc színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc vagy 

– előadás 15 perc 

 

 

A vizsga tartalma 

 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

Improvizáció 

Az  improvizáció  megadott  instrukciók  (pl.:  a  jelenet  témája,  figurái,  tárgyai,  helyszíne,  

időpontja)  alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő,  legalább  tíz  tételből  álló  tételsort  

kell  összeállítania.  A  tételsor  tartalmazhat  szöveg  nélküli  vagy szöveges  feladatokat.  Az  

egyes  tételeknek  tartalmazniuk  kell  a  jelenet  eljátszásához  szükséges  instrukciókat 

(helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A  produkció  szabadon  választott  drámai  vagy  dramatizált  mű,  illetve  rögzített  

improvizáció  alapján  tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős 

jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A  tanuló  a  csoportban,  közös  

akciókban,  együttes  játékban  közreműködve,  illetve  egyéni  színpadi  feladatok 

megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, 

jártasságáról. 

 

 

A vizsga értékelése 

⁃ Improvizáció 

⁃ Az instrukciók megértése, követése 

⁃ Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

⁃ Színpadi jelenlét 

⁃ Figyelem,  koncentráció  (játékban  maradás  képessége,  egyértelmű  szerepbe  lépés,  

szituációban  maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

⁃ Sűrítés képessége 

⁃ A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 
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⁃ Színpadi produkció 

⁃ A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

⁃ Együttműködés  (a  partner  impulzusainak  elfogadása,  a  partner  felé  irányuló  

impulzusok  erőssége,  közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, 

közös játékstílus kialakítása, tartása) 

⁃ Figyelem, koncentráció 

⁃ Színpadi jelenlét 

⁃ Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

⁃ Atmoszférateremtés 

⁃ Verbális kifejezőeszközök használata 

 

 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 
 

 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 

⁃ a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 

⁃ az intenzitás fogalmát 

⁃ a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

⁃ a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

⁃ az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

⁃ a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 

⁃ a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

⁃ a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

⁃ a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

⁃ az idő múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

(etűdön belül) 

⁃ a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 

 

Fejlessze a tanulók 

⁃ koncentrációját 

⁃ kezdeményezőkészségét 

⁃ megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 

⁃ arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában 

⁃ együttműködési készségét 
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Ösztönözze a tanulókat 

⁃ az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

⁃ közösségi alkotásra 

⁃ diákszínjátszó előadások megtekintésére 

⁃ drámai művek olvasására 

⁃ a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

⁃ közösségi alkotásra 

⁃ színházi előadások megtekintésére felvételről 

 

 

Tananyag 

 

Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a 

színpadig vezető út megkezdését   kívánjuk   lehetővé   tenni.   Önmaguk   megismerése,   saját   

személyiségük,   képességeik   adta lehetőségeik és korlátaik felismerése, a körülöttük lévő 

világ és a másik ember megfigyelése jelenti a munka első szakaszát. Ehhez szükséges, hogy 

félelem és gátlás nélküli légkör jöjjön létre a foglalkozásokon, amelyben mindenki  képes  

felszabadultan  játszani,  ugyanakkor  kíváncsian  és  türelemmel  tudja  követni  társai  játékát. 

Alkotó közösséggé kell, hogy formálódjon a csoport, ahol ki–ki kiteljesítheti a játékban 

személyiségét. Számos szabályjátékra,  koncentrációs  gyakorlatra,  csoportépítő–  és  

bizalomjátékra  van  szükség,  hogy  mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben 

koncentrált színjátszói állapot. 

Az  alapfokú  képzés  során  elsajátítottak  tapasztalatait  figyelembe  véve  a  hétköznapi  

életanyagból  építkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása 

jelentheti a színpad, a színpadi munka felé vezető út következő fázisát. 

 

Szabályjátékok 

⁃ Ismerkedő játékok 

⁃ Csoportépítő játékok 

⁃ Önismereti játékok 

⁃ Verbális és mozgásos koncentrációs játékok 

⁃ Bizalomjátékok 

⁃ Agressziólevezető gyakorlatok 

⁃ Feloldó, felszabadító gyakorlatok 

⁃ Fantáziajátékok 

 

Szobrok, állóképek 

⁃ Egyéni szobrok 

⁃ Páros szobrok 

⁃ Csoportos állóképek (pl.: szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, megadott 

hangulatok, kapcsolatok pillanatai – két– és háromszereplős állóképek) 

⁃ Történetmesélés állóképekkel 

⁃ Drámai tartalmú állóképek (tablók) 
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Szabályokhoz kötött szituációs játékok 

⁃ Szinkronjátékok 

⁃ Hotelportás 

⁃ Ismételd a mozdulatot 

⁃ Lavina 

⁃ Stoppos játékok 

 

Hangjátékok 

⁃ Történetmesélés hangokkal 

⁃ Atmoszférateremtés hangokkal 

⁃ Hangjátékok helyzetre, témára 

 

Spontán improvizációk 

⁃ Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk 

⁃ Spontán  improvizációk  egyéni  vagy  páros  munkában,  az  improvizáció  

alapszabályainak  betartásával  (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; 

abba ne hagyd; ne nézz ki) 

 

Etűdök 

⁃ Etűdök szöveg nélkül 

⁃ Etűdök szöveghelyettesítő eszközökkel 

⁃ Etűdök tárgyak használatával 

⁃ Etűdök megadott szövegre 

⁃ Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 

⁃ Etűdök indítása, fordulatai, tetőpontja, lezárása 

⁃ A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont–technika 

⁃ Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban 

⁃ Etűdsorozatok szerkesztési elvei 

⁃ Etűdsorozatok összeállítása önálló munkában 

 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző típusú, a korábbi évek anyagában 

szereplő játékok ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak megfelelő 

intenzitással 

⁃ Lépés–  és  járásgyakorlatok:  karakterformák  keresése,  ritmikai  és  dinamikai  

szempontok  figyelembevétele különböző típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 

⁃ A  gerinc  hullámmozgása,  a  láb  karakteres  vezetése,  a  kar  plasztikus  

lehetőségeinek  kibontása  tervezési feladatban 

 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlatok 

⁃ Kapacitásnövelés (90–100 szótag) 

⁃ Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 
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⁃ Koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl.: kötött mozgássor 

végrehajtása közben) 

⁃ Hanggyakorlatok 

⁃ A hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erősítés és halkítás) 

⁃ A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 

⁃ Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban 

⁃ Artikulációs gyakorlatok 

⁃ A pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben 

⁃ Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 

⁃ Ritmus– és tempógyakorlatok 

⁃ Időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva 

⁃ Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán 

⁃ Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján 

⁃ Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával 

⁃ Hangsúlygyakorlatok 

⁃ Az értelmi–, érzelmi hangsúly tanulmányozása 

 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 

⁃ a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

⁃ a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

⁃ az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

⁃ a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 

⁃ a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

⁃ a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

⁃ a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

⁃ az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

⁃ a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 

 

Legyenek képesek 

⁃ a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés 

érdekében mozgósítani 

⁃ gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 

⁃ saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 

⁃ alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető 

színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 

⁃ csendben figyelni társaik játékát 

⁃ a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe 

véve társaikkal együtt dolgozni 

⁃ a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 
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8. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében 

⁃ a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 

⁃ a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 

⁃ az   egyes   színészi   kifejezőeszközök   (pl.:   arcjáték,   gesztus,   megszólalásmód)   

együttes   és   elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 

⁃ a történetmesélés színházi lehetőségeit 

⁃ a  kollektív  játék  formai  jegyeit  (pl.:  kórusmegszólalás,  kóruscselekvés,  helyszínek  

közös  megjelenítése,  a narráció formái) 

⁃ az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

⁃ a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát  

Fejlessze a tanulók 

⁃ képességét a koncentrált állapot megtartására 

⁃ a befelé figyelési képességét 

⁃ a helyes önértékelését, önkritikáját 

⁃ az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét 

⁃ a vitakészségét, az érvelés kultúráját 

⁃ az ötleteinek, gondolatainak artikulációját 

⁃ a nyitottságát, empátiáját 

⁃ a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

⁃ saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a foglalkozásokon 

⁃ a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

⁃ közösségi alkotásra, azok bemutatására 

⁃ diákszínjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére 

⁃ színházi előadások megtekintésére 

⁃ a színházi portálok figyelemmel követésére 

⁃ a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 

 

 

Tananyag 

 

A   8.   évfolyam   során   végzett   munka   célja,   hogy   a   tanulók   legyenek   képesek   

típusfigurákat,   tipikus élethelyzeteket  megjeleníteni  improvizációkban  és  rögzített  

jelenetben  egyaránt.  Ismerjék  meg  és  bátran használják  a  túlzó  játékmód  színjátékos  

eszközkészletét.  Tudjanak  lényegi  vonásokat  sűríteni  és  kiemelni. Előtérbe kerülnek az 

együttes játék, a közösségi alkotás munkaformái, mint a kórusos megszólalás, csoportos 

improvizáció. 
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Szabályjátékok 

⁃ Összetett, többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 

⁃ Ön– és társismereti játékok 

⁃ A bizalomgyakorlatok összetett változatai 

 

Improvizációk típusfigurákkal 

⁃ A lélektani típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése 

⁃ Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése 

⁃ Egyéni típusfigura–tanulmányok 

⁃ Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban 

⁃ Típusfigurák típushelyzetei 

 

Színjátékos eszközök fejlesztése 

⁃ A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 

⁃ A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 

⁃ A váltás technikái 

⁃ Kórusgyakorlatok 

⁃ Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 

 

Etűdök, improvizációk 

⁃ Csoportos improvizációk 

⁃ Etűdök típusfigurákkal 

⁃ Etűdök tipikus élethelyzetekkel 

⁃ Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a 

szituáció több alapelemének megadásával 

⁃ Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 

⁃ Etűdsor adott figurákra 

⁃ Jelenet építése 

 

Drámaórák 

⁃ A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 

⁃ A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 

Mozgásgyakorlatok 

⁃ Gyakorlattervezés:     különböző     típusú     gyakorlatok     gyakorlatsorrá     fűzése,     

a     színpadi     elvárások figyelembevételével 

⁃ Tréningtervezés:  egy  adott  feladathoz  szükséges  tréning  megtervezése,  s  önálló  

levezetése,  önálló,  a  saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő mozgássor 

megtervezése és elvégzése 

 

Beszédgyakorlatok 

⁃ Légzőgyakorlatok 

⁃ Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb100–110 szótag 

⁃ Légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben 

⁃ Légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 
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⁃ Hanggyakorlatok 

⁃ Szöveges hangerőgyakorlatok 

⁃ Szöveges hangmagasság gyakorlatok 

⁃ A  lágy/meleg  hangvétel;  a  kemény/hideg  hangvétel;  a  hangerő  és  a  

hangmagasság  váltásai  szöveges gyakorlatokban 

⁃ Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, 

megszólaltatása 

⁃ Artikulációs gyakorlatok 

⁃ A suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja 

⁃ Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

⁃ A beszédtempótól, hangerőtől és –színtől független, pontos, kifejező artikuláció 

gyakorlása 

⁃ Ritmus– és tempógyakorlatok 

⁃ Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással 

⁃ A hangsúlyos verselésű és az időmértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai 

szövegek ritmizálása 

⁃ Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 

⁃ Az érzelmek hangsúlyai 

⁃ A szórend és a hangsúly kapcsolata 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a   tipizáló   és   egyénített,   a   túlzó   és   személyes   ábrázolásmód   sajátosságait,   

különbségeit,   viszonyát, eszközkészletét 

⁃ az   egyes   színészi   kifejezőeszközök   (pl.:   arcjáték,   gesztus,   megszólalásmód)   

együttes   és   elkülönített használatának gyakorlati alkalmazását 

⁃ a  kollektív  játék  formai  jegyeit  (pl.  kórusmegszólalás,  kóruscselekvés,  helyszínek  

közös  megjelenítése,  a narráció formái) 

⁃ egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét 

⁃ a történetmesélés színházi eszköztárát 

⁃ az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

 

Legyenek képesek 

⁃ alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 

⁃ a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 

⁃ egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára 

⁃ személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 

⁃ a kontextust figyelembe véve rögtönözni 

⁃ instrukciókat az improvizációba építeni 

⁃ különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 

⁃ ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 

⁃ jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni 
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9. évfolyam 
 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetőségeit 

⁃ a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit 

⁃ a jelmez figurateremtő jelentőségét 

⁃ a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

⁃ az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

⁃ a  színjáték  hitelességét,  személyességét,  mélységét  szolgáló  módszereket  (csendek,  

belső  hang,  belső 

⁃ monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró 

cselekvés) 

⁃ az  elmélyítés  technikáit  (figurák  előélete,  jelenet  előzményei,  feszítő  

körülmények,  cselekvések,  döntések következményei) 

⁃ szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 

⁃ a drámai dialógus sajátosságait 

⁃ az egyszerű státusjátékokat 

 

Fejlessze a tanulók 

⁃ képességeit az érzetek felidézése terén 

⁃ verbális kifejezőerejét 

⁃ érzékenységét 

⁃ toleranciáját 

⁃ konfliktuskezelő képességét 

⁃ megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek ábrázolása 

során 

 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ önálló alkotásra egy előadás elkészítésének során 

⁃ a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 

⁃ különböző műfajú színházi előadások megtekintésére 

⁃ jelentős színházi alkotások megtekintésére felvételről 

⁃ az ismertebb színházi folyóiratok olvasására 
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Tananyag 

 

A  típusfigurák  egyéni  vonásokkal  való  felruházása  (egyénítése)  a  jellemábrázolás  felé  

tett  jelentős  lépés:  a tanév  első  szakaszában  ezzel  foglalkozunk  –  tudva  azt,  hogy  az  

egyénített  típus  nem  azonos  a  jellemmel.  Az embert   megmutatni   változásai   

folyamatában,   fejlődésében,   a   vágyaival   és   törekvéseivel,   kinyilvánított akaratával és 

titkaival, érzelmeivel és gondolataival – mindez a színészi munka magasiskolájához tartozik. 

Ezt az alapfokú művészeti képzés során csak elemeiben sajátíthatják el a tanulók. 

A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista–naturalista játékmód színészi 

eszközkészletét, és azokat az   eljárásokat,   amelyek   segítségével   elmélyíthetik,   

gazdagíthatják   és   árnyaltabbá   tehetik   az   ábrázolást. Megtapasztalják a szöveg és a nem 

verbális jelek ellentmondásainak jelentését, az ebben rejlő kifejezőerőt, és képessé  válhatnak  

összetett  jelentés  színjátékos  megfogalmazására,  annak  megértésére.  Ellentmondásos  és 

szélsőséges     érzelmeket     követelő     élethelyzetekben     hitelességre     törekedve     tudnak     

megnyilvánulni. Megvizsgálják   az   emberi   cselekedetek   mozgatórugóit,   a   

kommunikáció   természetét,   ezáltal   gazdagodik önismeretük és emberismeretük. 

 

A típusfigurák egyénítése improvizációkban 

⁃ Típusfigurák atipikus helyzetben 

⁃ Egyéni jellemrajz–tanulmányok 

⁃ Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével 

⁃ Jellem változását ábrázoló etűdsor 

⁃ Etűdök a figura „hátterének” kidolgozására 

⁃ A realista–naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete 

⁃ A drámai feszültség növelésének technikái 

⁃ Egy drámai mű jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása 

⁃ Az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségei, technikái 

⁃ A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerűségei  

⁃ A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek (csendek, 

belső hang, belső monológ, 

⁃ mozdulatlan – „eszköztelen játék”) 

⁃ „belülről kifelé”: az érzetektől a kifejezésig 

⁃ „kívülről befelé”: a cselekvéstől az érzetekig, állapotig 

⁃ A kellékhasználat szabályszerűségei, alapelvei 

⁃ A kellékhasználat gyakorlatai 

⁃ Etűdök kellékekkel 

⁃ A jelmez figurateremtő jelentősége 

⁃ Színjáték jelmezben 

⁃ Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben 

⁃ A drámai dialógus természete 

⁃ Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél elérésének 

különböző stratégiáira 

⁃ Emberi taktikák és stratégiák: fórum–színház 

⁃ Egyszerűbb státuszjátékok 
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Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 

⁃ a jelmez figurateremtő jelentőségét 

⁃ az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

⁃ a  színjáték  hitelességét,  személyességét,  mélységét  szolgáló  módszereket  (csendek,  

belső  hang,  belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés) 

⁃ a drámai feszültség növelésének technikáit 

⁃ egy–egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 

⁃ a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

⁃ a drámai dialógus sajátosságait 

 

Legyenek képesek 

⁃ egyszerűbb státusjátékokat játszani 

⁃ a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 

⁃ önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének 

egyes technikáit 

⁃ kelléket használva improvizálni 

⁃ jelmezben improvizálni 

⁃ hitelességre törekedve játszani 

⁃ a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek 

valamelyikének alkalmazására 

⁃ emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

⁃ típusfigurák elmélyítésére 

 

 

 

 

10. évfolyam 
 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

⁃ a stilizáció eljárásait 

⁃ szimbolikus ábrázolás eljárásait 

⁃ a  szerepépítést  elősegítő  egyes  munkamódszereket,  eljárásokat  (pl.:  belső  

monológ,  szereplők  elő–  és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 

⁃ a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, 

háttérismeretek) 

⁃ a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 
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⁃ a cselekvő elemzés alapjait 

⁃ egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

⁃ a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

⁃ egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl.: tempó, kontraszt, 

várakozás) 

⁃ a státuszok jelentőségét 

⁃ a különböző státuszjeleket 

 

Fejlessze a tanulók 

⁃ közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 

⁃ szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 

⁃ szerepformálási képességeit 

⁃ a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

⁃ rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi előadások megtekintésére) 

⁃ a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek 

figyelemmel kísérésére 

⁃ színházi irodalom és szaksajtó olvasására 

⁃ az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő 

bemutatására 

⁃ legalább egy – a tanultak elsajátítását segítő – színvonalas (élő) színházi előadás 

megtekintésére 

 

 

Tananyag 

 

A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb 

gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk bennük az általuk és velük bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a 

színjátszói készségek, képességek és ismeretek   szintetizálására.   Új   elem,   hogy   

stlilizációval,   szimbolikus   ábrázolással   tudjanak   összetettebb, ambivalensebb,   

egyetemesebb   jelenségek   kifejezésére   kísérletet   tenni.   Ezáltal   elmélyülnek   a   művészi 

ábrázolás, színházi jelentésképzés kérdéseiben. 

A  tanulók  megismerkednek  a  státuszjátékok  alapjaival  és  a  bonyolultabb  szerkezetű,  

hosszabb  időt  igénybe vevő improvizációkkal. 

A  tanév  során  készülő  jelenetek,  ezekből  szerkesztett  játék  vagy  előadás  egyfajta  

szintézisre  ad  lehetőséget, 

ezzel  együtt  a  képzés  során  megszerzett  tudás  alkalmazására:  a  következetes,  igényes  

színházi  alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi jelek 

rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Ennek részeként a 

tanulók a színészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció  létrehozásához  

szükséges  más  színházi  tevékenységekben  is  (csoport  szinten:  az  összes  alapvető 

fontosságú színházi munkában) kipróbálhassák magukat. 
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Szabályjátékok 

⁃ Ön– és társismereti játékok („helyem a csoportban”) 

⁃ Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő bizalomgyakorlatok Fantáziát fejlesztő 

feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”–

játékok, státuszok váltogatása Etűdök különböző stílusokban – stílusgyakorlatok 

⁃ A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban 

⁃ Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek 

tudatos váltásával 

⁃ A színész játéka – amikor a mozgásé, a gesztusé a főszerep 

⁃ Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében) A vokális kifejező eszközök 

színpadi használata 

⁃ Etűdök zenei motívumok alapján 

⁃ A különböző auditív színházi eszközök alkalmazása (pl.: emberi és zenei hang, zörej) 

⁃ A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltő alapanyag) A szöveg, mint 

vokális alkotás alapja 

 

 

 

Követelmények 

 

A tanulók ismerjék 

⁃ a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

⁃ a cselekvő elemzés alapjait 

⁃ egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

⁃ a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 

⁃ a  szerepépítést  elősegítő  egyes  munkamódszereket,  eljárásokat  (pl.:  belső  

monológ,  szereplők  elő–  és utóéletének    megírása,    emblematikus    tárgy,    

gesztus)    illetve    feltételeket    (szereptudás,    darabismeret, háttérismeretek) 

⁃ a státusz jelentőségét 

⁃ a különböző státuszjeleket 

⁃ egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl.: tempó, kontraszt, 

várakozás) 

⁃ a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 

 

 

Legyenek képesek 

⁃ a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 

⁃ a kifejezés  érdekében az  „eszköztelen” színpadi létezéstől az  expresszív játékmódig  

tartó  skálán  különböző 

⁃ megnyilvánulásokra 

⁃ több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 

⁃ különböző státuszú figurák megformálására 

⁃ jeleneten belül státuszt módosítani 

⁃ jellemfejlődés alapszintű bemutatására 
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⁃ társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 

⁃ az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára 

⁃ ötleteiket  az  éppen  készülő  jelenethez,  illetve  a  színre  állított  produkcióhoz,  a  

színre  állítás  folyamatához igazítani 

 

 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 

⁃ a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

⁃ a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat 

⁃ egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati 

jelentőségét és hatását 

⁃ a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, 

technikákat 

⁃ a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 

⁃ a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 

 

Legyenek képesek 

⁃ koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, 

próbamunkában, előadásokon 

⁃ a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság 

tanulmányozására, 

⁃ színházi improvizációra 

⁃ az improvizációk elemzésére, értékelésére 

⁃ egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 

⁃ karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

⁃ alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 

⁃ rendezői instrukciók mentén végzett munkára 

⁃ drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték improvizáció 3–5 perc színpadi produkció 

– jelenet 5–7 perc 

vagy 

– előadás 15–30 perc  

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

Improvizáció 

Az  improvizáció  megadott  instrukciók  (pl.  a  jelenet  témája,  figurái,  tárgyai,  helyszíne,  

időpontja)  alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak – 

a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős improvizációs feladatból álló 

tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat 

egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet eljátszásához  

szükséges  instrukciókat.  A  vizsgán  a  tanulók  szabadon  vagy  a  szaktanár  irányításával  

párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. Az etűd 

bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását kéri. A 

felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A  produkció  szabadon  választott  drámai  vagy  dramatizált  mű,  illetve  rögzített  

improvizáció  alapján  készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) 

vagy szerkesztett játék  lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók 

végrehajtásával kell közreműködnie. 

 

A vizsga értékelése 

⁃ Improvizáció 

⁃ Az instrukciók megértése, követése 

⁃ A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 

⁃ Együttműködés  (közös  jelenetépítés,  társak  ötleteinek  elfogadása,  cselekménybe  

illesztése,  rugalmasság  – 

⁃ reakció váratlan történésekre) 

⁃ Stílusérzék  (közös  játékstílus  kialakítása,  a  választott  stílus  megtartása,  illetve  

együttes  stílusváltás,  vagy  a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, 

az egyes elemek – gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás egysége) 

⁃ Figyelem, koncentráció 
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⁃ Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága) 

⁃ A  színjáték  hitelessége  (az  ábrázolás  mélysége,  igazságtartalma,  személyessége,  a  

figurák  közti  viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

⁃ Az  improvizáció  „dramaturgiája”  (a  jelenet  indítása,  jelenet  zárása,  

cselekményépítés,  sűrítés  képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 

⁃ Atmoszférateremtés 

⁃ Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 

⁃ Fantázia, ötletesség, humor 

⁃ Színpadi produkció (előadás, jelenet) 

⁃ Koncentráció, figyelem 

⁃ Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal 

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 

⁃ Hiteles  játékmód  (nyelvi  és  nem  nyelvi  kifejezőeszközök  hiteles  alkalmazása,  

személyessége,  életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

⁃ A játék intenzitása 

⁃ Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé 

tétele) 

⁃ Stílusérzék     (alkalmazkodás    a    rodukció     játékstílusához,     közös    stílushoz     

illeszkedő     színjátékos kifejezőeszközök) 

⁃ Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás) 

⁃ Feszültségteremtés 

⁃ Atmoszférateremtés 

⁃ Verbális kifejezőeszközök használata     
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) 

taneszközök 
 

 

1. Színpad vagy dobogók 

2. Egészalakos tükör 

3. Ritmus– és dallamhangszerek 

4. CD–lejátszó vagy magnó 

5. Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

6. Videokamera 

7. Alapvető   fénytechnika   (reflektorok,   állványok,   fényszabályozó   egység,   

árnylámpák,   spotlámpák,   mobil fényforrások) 

8. A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, 

DVD–k 

9. Tornaszőnyeg 
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