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FURÁKNÉ MÓZES LILLA – KUN KATALIN 

A népi játék és a néptánc szerepe a személyiségfejlődésben  

Bevezetés 

Az oktatásban az egyik legnagyobb kihívás az eltérő fejlettségű és tudású gyermekek egy cso-

portban, egy osztályban történő nevelése, oktatása. A kognitív képességfejlesztés ma már min-

den pedagógus eszköztárában helyet kap, mégis azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek fej lettségé-

nek különbözősége nemhogy csökkenne, inkább növekszik. A tanulás, a gyerekek tevékeny-

kedtetése direkt, és nem hagy elég teret a gyermekek természetes kíváncsiságának a világ cse-

lekvő felfedezésére. 

Tapasztalataink szerint jelenleg a gyermekközpontúság helyett a tananyag-központúság 

dominál. Az is látható, hogy az ismeret dominanciájú pedagógia helyét a napi gyakorlatban 

lassan kezdi felváltani, a kompetencia dominanciájú pedagógia. 

A különböző, tanulási problémák hátterében gyakran áll okként az éretlen idegrendszeri 

ingerfelfogó és integrációs folyamat. Nagy József szerint minden új tudásnak léteznek kritikus 

előfeltételei: kritikusmotívumai, készségei, képességei, ismeretei, ezért a tananyag elsajátítá-

sának kritikus előfeltételét képező motívum-és tudásrendszert kell fejleszteni. (1) 

Több tanuláselméleti modell (pl.: Ayres, Affolter) is bizonyítja, hogy nincs magasabb 

szintű fogalmi gondolkodás anélkül, hogy az korábban a cselekvésben meg ne jelent volna.  

Minden magasabb szintű gondolkodás aktivitásból, mozgásból, cselekvésből ered. Éppen ez a 

spontán, cselekvő tanulás, szocializáció hiányzik a gyerekek mindennapjaiból. A gyermekek-

nek nincs idejük indirekt módon tanulni, mert minden idejüket elveszi a direkt módon történő 

ismeretszerzés, amiből épp a cselekvés, a gyakorlati aktivitás, tevékenykedtetés, a játék, a tár-

sakkal átélt élmények öröme hiányzik. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a családok nem tudják maradéktalanul ellátni egyik ko-

moly és fontos funkciójukat: a szocializációt, és pont azok a gyermekek nem járnak rendszeresen 

óvodába illetve iskolába, akiknek a legnagyobb szükségük lenne az ott folyó fejlesztésre. 

A tatai Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolában folyó oktatás a hozzá kidol-

gozott módszerrel ‒ többek között ‒ a fenti problémákra keresi a megoldást azzal, hogy a ké-

pességfejlesztést mozgásos aktivitáson keresztül valósítja meg.  

Megoldáskeresés a népi játék és a néptánc oktatásának kereteiben 

Az óvodáskor fontos szenzitív időszaka a sikeres iskolai teljesítményhez szükséges  képességek 

fejlődésének. Ha ezt nem használjuk ki, ha ez az idő kiaknázatlan marad, akkor kialakulatlanok 

lehetnek olyan képességek, amelyek később elengedhetetlenül szükségesek a haladáshoz. Aka-

dályozhatják a gyermekek tanulmányi előmenetelét: a nem teljesen ép percepció, a gyenge fi-

gyelem, a kellőképpen nem fejlett emlékezeti felidézés, az elvont gondolkodás hiánya, a nyelvi 

szerkezetben történő gondolkodás kialakulatlansága, az írás és az olvasás éretlen alapkészsé-

gei. Ezekből kiindulva, további szempontokat gyűjtöttünk a képzési program kialakításához. 

A családi nevelés hiányosságait az iskola csak részben tudja kompenzálni. Az is jellemző, 

hogy iskoláink ijesztően teljesítmény-orientáltak, keveset törődnek az ismeretátadási módszer 

és a gyermeki befogadás harmóniájával. Száműzik a napi gyakorlatukból a gyermek természe-

tes felfedező kíváncsiságát, cselekvő aktivitását. 
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Több esetben indokolatlan az a folyamat, amit sok gyermeknél láthatunk: az idő múlásával 

több tantárgy elsajátításában csődöt mondanak. Nem tudnak úgy teljesíteni, mint ahogy az el-

várható tőlük, ezért önbizalmuk csökken, önértékelésük sérül. A kudarcok nem múlnak el 

nyom nélkül: elvesztik motiváltságukat, egyre nehezebben állnak helyt a közösségben, egyre 

gyakrabban rúgják fel a közösség szabályait, hagyományait, elfordulnak annak kialakult érték-

rendjétől. Csak idő kérdése, hogy ez a folyamat elvezessen a kapcsolataik zavarához.  

A gyermekeket pedig a szociális kapcsolataik megromlása érinti a legérzékenyebben, ezt 

próbálják mindenképpen menteni. Ezek a próbálkozások különböző kompenzáló viselkedés-

hez, magatartási problémákhoz vezetnek. Kialakulnak a különböző devianciák, viselkedési és - 

személyiségtorzulások. 

Iskolánk munkaközösségének érintett tagjai néptáncpedagógusok. A tánc tanítása  során a 

pedagógus mozgásmintát ad, és mellé magyarázatot fűz. A gyermek ezt másolja, az instrukci-

ókat – a szaknyelv korának megfelelő értelmezési szintjén – beépíti mozgásába, megvalósítja 

azokat. A mozgástanulás során, más-más szinten, de ez a folyamat újra és újra megismétlődik. 

Gyakorlatunkban a speciális tantárgymódszertani lehetőségeinkből adódóan kézenfekvő és 

kiemelten hangsúlyos a nonverbális kommunikáció, mely elősegíti az integrált, inkluzív neve-

lés megvalósítását. Számos előnyeiből két elemet kiemelve: ez nemcsak az eltérő fejlődést 

mutató gyermekek nevelésének eszköze lehet, hanem elősegíti minden gyermek esetében a 

külvilág információinak feldolgozását, megértését, ezáltal segíti önmaguk megismerését is.  

Tapasztalataink analizálása után olyan komplex, gyermekközpontú ismeretátadási tevé-

kenységet kerestünk, amelynek alkalmazásával életre kelthetők a szocializációs folyamatok, 

fejleszthetők a sikeres tanuláshoz szükséges képességek.  

Szempontjaink közé tartozott, hogy módszerünk eredményesen alkalmazható legyen a fej-

lődésükben elmaradásokat mutatók és az optimális szinten lévő gyermekek összevont foglal-

kozásain. 

Fontos volt számunkra az is, hogy ez a tevékenység legyen játékos, indirekt, a gyermek 

legyen cselekvő részese a képességfejlesztés folyamatának. 

Lényegesnek tartottuk azt is, hogy ez a tevékenység legyen hatással a társas kapcsolatok 

fejlődésére, alakítsa pozitívan az alkalmazkodóképességet, formálja az önismeretet, vezesse el 

a gyermeket a saját képességei és lehetőségei tisztánlátásához, a tanulási képessége fejlesztése 

mellett a nyílt, kapcsolatteremtésre kész személyiség kialakulásához.  

Számunkra – a népi játékok- és a néptánc tanításával foglalkozóknak ‒ gyakorlatunkból és 

az elméleti kutatások összekapcsolásából adódik a pedagógiai feladat miszerint: ha a képessé-

gek a kisgyermekkor szenzitív időszakában hatékonyan fejleszthetők, akkor az óvodában és az 

iskola kezdő szakaszában ennek a folyamatnak a kézenfekvő megoldását a mozgásművészetek 

nyitják meg. Megfelelő módszerrel társítva komplex képességfejlesztő eszközként alkalmaz-

ható. Az ilyen tartalmú foglalkozások a gyermekek által kedveltek, és alkalmazásuk során ér-

vényesíteni lehet az életkori szükségleteik kielégítését is.  

„A gyermekek az együttes népi játékokon keresztül megtanulnak a közösségbe beillesz-

kedni, a közösség tagjaival kommunikálni. Megtanulják, hogy mennyire fontos a szabálytartás, 

a helyzetfelismerés, a jó megfigyelőkészség, tehát egyszerre hatunk a kognitív és affektív té-

nyezők pozitív fejlődésére, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres tanuláshoz.”(2) 
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A mozgás és a gondolkodás összefüggéséről 

Gyakran halljuk mindennapjainkban, hogy a mozgás maga az élet. Az emberi mozgásfejlődés 

folyamatosan és fokozatosan alakul, változik, hierarchikusan egymásra épülő szinteken halad 

át. A mozgásformák hatást gyakorolnak aktuális állapotunkra, testi, idegrendszeri, pszichés 

fejlődésünkre. A mozgásfejlődésünk genetikusan kódolt, de csak optimális belső és külső fel-

tételek mellett tud egyre magasabb szinten megvalósulni – és a különböző mozgásokkal meg-

valósuló – fejlesztő hatását érvényesíteni. 

Kiphard a mozgásos akciók fejlődését három szakaszra osztja: 

1. Mozgásos szakasz: A magzati és a csecsemőkorban az önindította mozgásoknak nagy 

jelentősége van a vesztibuláris (egyensúlyozó) rendszer érésében. 

2.Mozgásos-észleléses szakasz: A gyermek a külvilág felé fordulva fedezi fel az összefüg-

géseket a saját mozgása és a tárgyak, személyek közti kapcsolatok között. A mozgásos tapasz-

talatszerzés együtt jár a megismerési folyamatok finomabbá válásával,  a szociális és érzelmi 

kapcsolatok elmélyülésével. 

3. Észleléses-mozgásos szakasz: Az észlelést, az ok-okozati összefüggések felismerését, 

az egyszerűbb gondolkodási folyamatokat, már nem kíséri az esetek többségében mozgás,pl.: 

számolásnál a gyermek nem mozgatja az ujjait. (3) 

Ayres, Affolter tanuláselméleti modelljei a magasabb szintű gondolkodást a mozgásból, a 

cselekvésből eredezteti. Colldwel ezt így fogalmazza meg: „Semmi nincs az észleletben, ami 

ne lett volna az érzékletben.”(4) 

A tanulási képességek fejlődése tehát összefügg a korai csecsemő- és kisgyermekkori si-

keres mozgásos tapasztalatokkal, a kisgyermek aktivitásával: az ’én akarom’, az ’én csinálom’, 

és a ’jól csinálom’ tapasztalatokkal. Ezek az élmények elengedhetetlenül szükségesek a külvi-

lág felé eredendően nyitott, kíváncsi, felfedező, örömteli hozzáállás kialakulásához.  

Lakatos Katalin gondolatát idézve elmondhatjuk, hogy: a gyerek, aki nem kellő aktivitással 

élte élete első hat évét, akinek nem kellett mozgásos és szellemi (mozgásválasz -tervező gon-

dolkodás) erőfeszítéseket tenni egy-egy helyzet megoldásával kapcsolatosan, akit túlontúl fél-

tettek, és felfedező tevékenységében korlátoztak, vagy egyoldalú információkat és tapasztala-

tokat szerzett a világról, vagy akit nem kellő szeretettel bíztattak és dicsértek meg egy-egy 

„hőstett” vagy váratlan ügyes cselekedet után, az sokkal alacsonyabb szinten tud majd az is-

kolában felmerülő feladatok megoldásához hozzálátni.(5) 

Mindezekből következik, hogy a mozgásnak, a mozgásfejlődésnek, a mozgás állapotának 

jelentős szerepe van a beszéd, az olvasás, az írás, a számolás, a figyelem, az emlékezet, a 

gondolkodás alakulására, de befolyásolja a gyermek motiváltságát, kitartását, hatással van tár-

sas kötődéseire, önmagához való viszonyára is. 

A mozgásrendszer tudatos felépítésével, tanítását megfelelő módszerrel társítva, aktivitás-

sal, gyakorlással elérhető a mozgásban megfigyelhető hibák kiszűrése. A népi játékok tanítá-

sába fejlesztői szempontokat is beépíthetünk. A játékokat kísérő mozgásokkal, továbbá a já té-

kos feladatok értő-alkotó szerkesztésével olyan foglalkozásokat tervezhetünk, melyekben a hi-

bákat jelző mozgásokat gyakoroltathatjuk. Ezzel elérhetjük azt, hogy a gyermek mozgásfejlő-

dését képzéssel magasabb szintre emeljük, és az idegrendszerükre gyakorolt hatásokon keresz-

tül közelebb vihetjük őket a fogalmi gondolkodás kialakulásához, és ez által a tanulási telje-

sítményük növeléséhez. 
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A mozgáséretlenség jelei – tanulási problémák – lehetséges megoldások 

A mozgás állapota, a mozgások kivitelezése, azok összerendezettsége már iskolás kor előtt meg-

mutathatja, hogy fennáll-e a veszélye a tanulási nehézségek, tanulási zavarok kialakulásának. 

A mozgászavar tünetei lehetnek: a kinesztétikus és verbális rendszer csökkent működése, 

perceptuo-motoros zavarok, a két agyfélteke közötti szenzomotoros integráció zavarai, valamint 

a szeriális érzékelés és feldolgozás zavarai. Ezek az alábbi tünetekben mutatkozhatnak meg:  

− tartási és tónusszabályozási rendellenességek, 

− statikus és tónusszabályozási rendellenességek, 

− testséma kialakulásának zavarai, 

− kialakulatlan, keresztezett dominancia, 

− téri, idői orientációs nehézségek. 

− A mozgás terjedelmének, sebességének, erejének, ritmusának együttes érzékelésének ki-

alakulatlansága, vagy hibás működése. 

A Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának pedagógusai már több mint 

két évtizede dolgoznak azon, hogy a gyermekeket a népi játékok, és a néptánc tanításával olyan 

mozgásélményen vezessék végig, mely az átélt mozgástapasztalatokkal kiküszöböli, vagy ja-

vítja a mozgászavar tüneteit, ezzel hozzá járul a relatíve magasabb szinten megvalósuló fo-

galmi gondolkodás kialakulásához, és ezen keresztül a gyermekek tanulmányi sikerességének 

javulásához.(7) 

A mozgás éretlenségét mutató gyakori jelenségek vizsgálatánál párhuzamosan vizsgáltuk 

a fejlesztőpedagógus szempontjai szerint a mozgásból kiszűrhető figyelmeztető jeleket és – a 

teljesség igénye nélkül – egy-egy példát hozunk a népi játék, néptánc oktatásán keresztül meg-

valósítható mozgásfejlesztésre. 

– Bizonytalan egyensúlyi reakciók (kibillenés bokában, törzsben, egyensúlyozás karral) 

A néptánc képzés során a speciális súlypont alátámasztási helyzetekből adódóan és ezek 

időtartamhoz kötött megtartásával az egyensúlyozást fejlesztjük.  

– Forgatás, pörgetés során a szemtekerezgés elmarad (nem szédül el), vagy1-4 rezgőmozgás 

után leáll 

A néptánc képzés során a forgás, a pörgetés a népi gyermekjátékok és a páros táncok gya-

kori eleme. 

– Merev térdekkel végrehajtott ugrálás 

A magyar néptánc „tudott testtartása” az enyhén hajlított térd, melyet a mozgásminta el-

sajátításakor másol a tanítvány. E nélkül a stílusos tánc, egyes mozdulatsorok elsajátítása 

lehetetlen, erre képezzük és tanítjuk a gyermekeket. 

– Kikerülés helyett ráugrik, rálép vonalakra, akadályokra 

A képzés során kifinomulttá válik a súlyvétel téri elhelyezése, a motívumok megvalósításá-

val tudatosan ki kell kerülni egyes területeket, a padozat egyes pontjait. Ebbe a körbe tar-

tozik a társ súlyvételének helye, lábainak, végtagjainak elhelyezkedése stb.  

– Zárt lábak helyett terpeszben ugrál 
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A motívumok megkülönböztetéséhez tudatosan kell használni a pozíciókat, melyek a zárt és 

nyitott terpeszállások variációival jönnek létre. A tánc reprodukálásával ráirányul a gyer-

mek figyelme a zárt és nyitott helyzetek változtatására, így a zárásra is.  

– Előre bemutatott mozgást nem képes reprodukálni annak sorrendjét vagy ritmusát tartani  

A koreográfiák betanulása, bemutatása reprodukálási folyamat, melyben kötött a sorrend, 

a ritmus, tehát előre meghatározott folyamatokat gyakoroltatunk. Elsajátításával képessé 

tesszük a gyermekeket arra, hogy ezeket lehetőleg hibátlanul reprodukálják.  

– Tárgyakat nem tudja szemével követni, a szemfixációja pontatlan  

Az eszközös, ún. ügyességi táncok megtanulásával ez fejleszthető, melyek tanítását kisgyer-

mekkorban kezdjük. Gyakori a bot, üveg, keszkenő, kalap stb. alkalmazása. Használatuk 

feltétele szemmel történő követésük, mivel az ügyesség, a virtuozitás megmutatásának kel-

lékei, a tánc funkcionálisan köréjük szerveződik. Frekventált a szerepük, ennek megfelelően 

minden pillanatban szemmel kontrollált a helyük, elhelyezésük módja. Szemkontaktus ré-

vén valósul meg velük a kitűzött cél (pl.: a kikerülésük, vagy ennek ellenkezője, stb.) és a 

hozzájuk való érzelmi viszonyulás. 

– A labdát máshova dobja vissza 

A képzés része a koordinációfejlesztés, a megfigyelőképesség fejlesztése. A képességfejlesz-

tésben különböző képzési célok elérését szolgálhatják a labda, a babzsák különböző szabá-

lyok szerinti adogatására kidolgozott gyakorlatok, melyeknek megvalósításához az eszkö-

zök mozgásának pontos figyelemmel követése szükséges. 

– Kialakulatlan testséma testrészeit nem vagy rosszul mutatja meg   

A tánc tanulásakor minden tagunk, minden testrészünk tartása, mozgatása a stílus függvé-

nyében változik. A testrészek helyzete, pontos megnevezése, követése, zenére történő ritmi-

zált, szabályok szerinti mozgatása foglalkozásaink alaptevékenysége, ez maga a tánc. Test-

sémát tanítunk többek között pl.: a csapások, a tapsok testen való elhelyezésénél is, de ez 

más óratartalmakkal együtt is megjelenik. Mindezek egy egész falfelületet beborító tükör 

előtt zajlanak, ami az önkontroll kialakulását, a mozgássor helyes reprodukálását segíti.  

– Kezeit, lábait, szemeit keverve preferálja 

A mozdulatsor reprodukálásával preferált sorrendiséget kell alkalmazni: mindent a meg-

felelő helyen és időben. Ezt gyakoroltatjuk, ezek helyes alkalmazása, preferált megvalósí-

tása eredményezi a tánc reprodukálását. 

– Nagymozgásai koordinálatlanok 

A tánc nagymozgásos koordinációs gyakorlat. 

– Finommotorikája, manipulációja, tónustalan, kézfogása, markolása renyhe, (madárfogásra 

képtelen) 

A népi játékokban, a néptáncban esetenként rendkívül nagy belső erők kifejtése szükséges. 

A társsal való összefogás, az összekapaszkodás kizárja a tónustalan kézfogást, szükségessé 
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teszi a madárfogás elsajátítását ahhoz, hogy egy páros tánc, vagy egy karikázó, vagy bár-

milyen körnek a megtartása (pl. forgás közben) megvalósulhasson. Az eszközös táncok is 

erősítik, tudatosítják a kéz mozdulatait. 

– Bizonytalan egyensúlyérzékelés 

A tánc folyamatos egyensúlyozás egyénileg, párosan és csoportosan is. A táncot úgy is 

felfoghatjuk, mint egy egyensúlyjátékot, amiben az egyensúlyi helyzeteket kibillentjük, új-

raalkotjuk, ezeket váltogatjuk. 

– Veszélyérzet teljes hiánya 

Az eszközös táncok mutatványos elemeinek szükséges része a veszélyhelyzetek felmérése, a 

mozgáselemek átgondolt, balesetet elkerülő, fegyelmezett megvalósítása. A botolók – töb-

bek között – korabeli harcelemekből, szúró, vágó, védekező mozdulatokból épülnek fel. 

Ezek fegyverrel végezve, funkciójukban alkalmazva élet-halál harc elemei voltak. Ha 

„csak” egy bottal imitáljuk, akkor is kellő körültekintésre, a veszélyek felmérésére, és tu-

datos kerülésére van szükség. A veszélyhelyzet érzékelése bizonyosan kialakul egy ilyen 

jellegű tánc tanulásakor részben az önvédelem, részben a társak megóvása érdekében. 

– Az antagonista izmok együttműködési nehézségei 

A mozdulatok végrehajtása során az antagonista izmok működtetése, trenírozása folyama-

tos. Késztető hatása van a csoportos tevékenységből adódó együttműködési akaratnak, az 

inspiráló zenének, melyek a mozgást még vonzóbbá, élvezetesebbé teszik. Az antagonista 

izmok mozgatásának gyakorlása könnyebben valósul meg, mint a cél érdekében megalko-

tott – pusztán önmagukért létező feladatok kapcsán – direkt helyzetekben történhet. 

– Térben, időben rosszul tájékozódik, elégtelen orientációs képességek 

A tánc a téri- és időbeli tájékozódás folyamatos gyakorlata. Csoportos tevékenység, mely 

nem tud létrejönni orientációs képességek hiányában. Az időzítettség követése elengedhe-

tetlen: mit, hol, mikor alkalmazunk. Nem megfelelő szintű fejlettsége esetén szükséges az 

egyénre szabott megoldás megtalálása, mert ennek hiányában nem tudjuk bevonni az ilyen 

érintettségű tanulót. Differenciálással felzárkóztathatók. 

– Hiányos, vagy pontatlan a vizuális, az auditív, a taktilis és kinesztétikus percepciója 

A tánc percepció révén valósul meg: tér, idő, hang, a társ és a táncra vonatkozó szabályok 

megfelelő sorrendiségével. 

– Nyelvi, grammatikai képességei gyengék, beszéde késik, beszédhibás  

A ritmushoz, az időhöz kötött mozgás szükségszerűen kialakítja az időhöz való alkalmaz-

kodás képességét, a pontosságot. A mondókák, a táncban megjelenő közös éneklések moz-

gáshoz kötöttsége a beszéd időben érkeztetésének speciális eszköze, lehetőség a gyakorol-

tatására. 

Az együttműködés terén megfigyelhető intő jelek az alábbiak 

Fejlesztői szemmel az alábbi viselkedésformák lehetnek jelzésértékűek a gyermekeknél:  

− öntörvényű, 

− a környezet szabályait nem tartja meg, 
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− az instrukciókat nem, vagy nehezen fogadja el, nem tartja meg, 

− kilépési akciói vannak a feladathelyzetekből, 

− dacos, ellenálló, agresszív, 

− szorongó, passzív. 

A néptánc képzés során ezek áthidalására, megoldására számos lehetőség adódik, ami a 

foglalkozások természetes tartalmi velejárója. Körültekintő szervezéssel, egyéni bánásmóddal 

megoldást lehet remélni az alábbiak szerint: 

A magyar néptánc nem jön létre együttműködés nélkül. Bár előadásmódjában sok esetben 

individualista, a táncszokások nagyfokú alkalmazkodást tesznek szükségessé, mely kizárja az 

öntörvényű viselkedést. 

A tánc ismerete mellé előhívásához, újraalkotásához a szokások ismerete is szükséges. Az 

ún. táncszokások (melyek akár falvanként is változhatnak) ismerete nélkül nem működik pél-

dául a táncház, mely az órák improvizatív ismeretalkalmazásának is része. 

Az eredményes gyakorláshoz, a színvonalas színpadi munkához szükséges a külső megfi-

gyelésből nyerhető folyamatos instruálás. Be nem tartásuk természetes kizáródás a közösség-

ben megvalósuló alkotó munkából, a közösen létrehozott produktumból, az élményből. A tánc 

örömének megélése késztetés az instrukciók betartására, elfogadására.  

A közösség megtartó ereje, az átélhető élmények segítenek a gyermekeknek benne maradni 

a feladathelyzetben. Az együttműködést serkentő tevékenység idővel kizárja a kilépési akció-

kat, a dacos, az ellenálló, az agresszív, a szorongó, a passzív, stb. negatív devianciát mutató 

viselkedést. Gyakorlati tapasztalat, hogy ezek idővel feloldódnak, megszűnnek.  

A motiváltság, a figyelem, a viselkedés terén megfigyelhető eltérések  

Az észlelhető zavarok: 

− a figyelmi idő megrövidül, 

− a figyelem elterelhetősége, hullámzása, csapongása, megtapadása,  

− indítékszerű viselkedés, 

− tevékenységeit gyorsan változtatja, félbehagyja, nem fejezi be, 

− természetellenes tartások, fejtartások, szemmozgások, hajlott testtartás, 

− sztereotipikusan ismétlődő mozgások, mozdulatok, 

− nem adekvát hangok hallatása, bizarr, meghökkentő viselkedés, 

− szorongás, agresszivitás, tic stb. 

Példák a megoldásra:  

A néptánc szeretetével erősen motivált állapotban vannak a gyermekek.  Ha már megta-

pasztalták az átélhető élményt, akkor jellemzően nem akarnak kimaradni belőle, ezért nem 

lépnek ki a folyamatból. A táncban való aktivitásuk kizárja a fenti viselkedésformák tartós 

jelenlétét. Ha koreográfiát táncol a közös alkotás miatt, ha pedig improvizál, akkor a bekap-

csolódás lehetőségének megtartásáért. Az időhöz kötött mozgás késztetés mindezek javítására, 

javulására. Ezekben a helyzetekben arra kell törekednie a pedagógusnak, hogy a figyelemtartás 

kezdetekben rövid idejére a siker- és az örömélmény megtapasztalása megtörténjen az érintett 

gyermek esetében is. 

A tánc testépítő, rendkívül intenzív sporttevékenység. Eltereli a figyelmet a sztereotipikus 

mozgásokról azzal, hogy más mozgásos feladatokat ad. 

A tánc örömélménye felülírja, kizárja a szorongást, az agresszivitást stb. 
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A tánc, mint a személyiségfejlesztés komplex eszköze 

Korábbi időkben minden népcsoportnak megvolt a maga jellemző, jellegzetes tánca, amit min-

den ember ismert és művelt. Felvetődik a kérdés: 

Lehetséges-e, hogy a zenére végzett mozgás eleve azért alakulhatott ki, mert az általa meg-

élhető élmény egy idegrendszeri szükséglet kielégítésének eszköze volt? Ha feltételezzük az 

igent, akkor adódik a következő lépés: 

Alkalmazzuk tudatosan a fenti problémák megoldására. 

Még mielőtt a felvetésre egzakt választ adhatnának a kutatók, a pedagógiai gyakorlat megfo-

galmazhatja magának a legfontosabb kérdést e tárgykörben: 

Mi történik, ill. mi nem történik a tánc hiányának elszenvedésével az egyén fejlődésében?  

Az iskolánkban folyó innovációs gyakorlat a fenti felvetésen alapulva az alábbiak szerint va-

lósul meg: 

A fejlesztő pedagógus révén fókuszba kerülnek a mozgásban észlelhető zavarok.  

Erre reagálva a néptáncpedagógusok módszert, képzési programot dolgoznak ki, mellyel a 

mozgásban észlelt zavarokat (hibákat) javítani tudják, és elegendő időt rendelve a fejlesztéshez 

jellemzően normalizálják az állapotokat. 

A mozgás, esetünkben a néptánc, hozzájárul a test, a lélek, a psziché, a kognitív és az 

affektív képességek harmonikus fejlődéséhez. Ebből eredően holisztikus, mert egységesíti eze-

ket. Az ember legősibb tevékenységei közé tartozik, mert minden korban ismerték az általa 

megélhető örömöt. Tánc közben a mozdulatok folyamatossága, szerialitása, a téri pozíció ál-

landó változtatása segít abban, hogy testünket, önmagunkat másképp lássuk, érzéseinket, gon-

dolatainkat másképp éljük meg, ezáltal a külvilág ingereit is különböző alternatívákban érzé-

keljük, és adaptív választ adhassunk ezekre. 

Élettani hatásait elemezve láthatjuk, hogy magasabb életminőség valósulhat meg általa. 

Napjaink valósága viszont az, hogy a mai kor emberének életéből eltűntek a táncalkalmak, 

ezzel együtt a képességek ilyen irányú fejlődésének lehetősége is. Addig, amíg régen életvitel 

szerűen megélhetők voltak a táncalkalmak, addig ma azon kell gondolkodnunk, hogy hiányu-

kat hogyan pótolhatjuk, hol teremthetjük meg annak a lehetőségét, hogy a képességek fejlesz-

tése a korabeli analógiára épülve játékosan, akár szórakozva is megvalósulhassanak. Ezért lát-

juk sürgetőnek a feltételek megteremtését a néptánc tanszakok működtetésével, hozzáértő sza-

kos pedagógusok bevonásával. 

A tánc élettani hatásai lehetnek: 

– Testi feszültségek tudatosítása és oldása, légzésszabályozás.  

– Pszichoszociális okokra visszavezethető stressz oldása. 

– Segíti a két agyfélteke közötti összehangolt működést, a szenzomotoros integrációmegva-

lósulását. 

– Kihat a megismerési funkciók hatékony fejlődésére, pozitívan hat a tanulásra, a munkára.  

– Segíti a perceptuo-motoros funkciók helyes lefutását, összehangolt működését, ami pozitív 

hatással van a napi tevékenységre, ezáltal a teljesítményre. 

– Javítja az orientációs képességet, az egyensúlyérzékelést, ezáltal a koncentrációt is, to-

vábbá a munkabírást is. 

– Növeli a fizikai és pszichés állóképességet, a kitartást. 

– Megkönnyíti az érzelmek megélését, átélését, átadását. 

– Általa átélhető a közösség ereje, támogatása, védelme, melyek növelika biztonságérzetet.  
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– Segíti a testtudat, testkép, énkép, önbizalom kialakulását, tudatosítását, elfogadását.  

A gyermekek személyiségfejlődésére gyakorolt hatása 

A néptánc, a magyar néptánc több mint mozgás. Mozgásanyanyelv, amelyben a szöveg, a rit-

mus, a dallam, a mozdulat, a cselekvés együtt, gyakran egyidejűleg jelenik meg. Ha a rigmu-

sok, dallamok már a születéstől körül veszik a gyermeket, ahogy fejlődik, növekedik, úgy tárul 

fel előtte az öröklött világ, gazdagítva érzelmi, értelmi és anyanyelvi fejlődését. Az örömteli 

fizikai, és pszichés élet alapköveit rakhatjuk le a népi kultúrával végzett képzéssel, mely kihat 

a személyiségfejlődésre, a sikeres tanulásra, és ezáltal a felnőttkori teljesítmény-produktu-

mokra is. 

A mozgásfejlődés egy-egy elemét kiemelve elmondható: 

A ringatók idegrendszerre gyakorolt hatása óriási jelentőséggel bír a későbbi magasabb 

szintű gondolkodási folyamatok megvalósulásában. A vesztibuláris rendszer stimulálása az 

egyensúlyfejlődését eredményezi, ezzel segítve a két agyfélteke közötti sikeres integrációt, 

ugyanakkor meghatározó a bizalmon alapuló anya-gyermek kapcsolat kialakulásában is. Ez 

később kihat a bizalmi kapcsolatok alakulására, így az önbizalom kialakulására is. 

Az ölbéli játékok megkönnyítik a gyermek leválását anyjáról, megtanul finoman leválni, 

ezzel oldva a szeparációs szorongás kialakulását, elmélyülését. Megtanulja önnön fizikai ha-

tárait, kialakul testsémája. 

Az óvodai élet során előtérbe kerülnek a közös mondókázással, énekléssel kísért játékok, 

ezáltal kialakul szabálytudatuk, megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz. Fejlődik toleranciá-

juk, versengéses játékoknál fejlődik helyzetfelismerő képességük, fizika és pszichés állóké-

pességük, alakul közösségen belüli pozíciójuk, statusuk. 

Az iskolai élet során tovább bővülnek a néptánc, népi játékok adta fejlődési lehetőségek. 

Ebben a korban egyre inkább elkülönülnek a fiús és lányos játékok, ez ennek a kornak az 

életkori sajátossága, ezzel segítve a nemi identitás kialakulását.  

Mindenki számára ismert, hogy a néptánc, a népzene, a népi játékok, a mondókák, a dalok, 

a tájnyelvi kifejezések, a jellegzetes dallammotívumok, a népviselet és a mozgáskultúra meg-

ismerésével, megőrzésével erősödik a nemzeti identitástudat. Emellett a néptáncnak, mint 

komplex művészeti tevékenységnek szerepe lehet a tanuláshoz szükséges alapkultúrtechnikák 

fejlődésében, fejlesztésében is. 

Napjainkban gyakran tapasztaljuk, hogy egyre több gyermek küzd kisebb-nagyobb tanulási 

problémával. Ennek hátterében különböző súlyosságú bio-pszicho-szociális tényezők állnak. 

Leggyakrabban a családok megváltozott életmódja szerepel okként, valamint az, hogy az in-

formatika térhódításával csökken a mozgásos aktivitásra fordított idő. Ez kihat az idegrendszer 

fejlődésére, működésére. Csökken a közösségekben eltöltött idő, a kapcsolatok virtuálisan jön-

nek létre, ezzel romlik a verbális kommunikáció minősége, veszít erejéből a kapcsolatok emo-

cionális intenzitása. Ez befolyásolja a gyermekek tanulmányi eredményeit, és különböző tanu-

lási, viselkedési problémákat okoz. 

A néptánc hatása a tanuláshoz szükséges alapkultúrtechnikák fejlesztésében  

A fejlesztési lehetőséget kutatva munkánkat óralátogatásokkal, majd az órák közös elemzésé-

vel kezdtük. Kialakítottunk egy egységes szempontrendszert, amit a jelen lévő néptánc -
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pedagógusok és a fejlesztőpedagógus külön-külön értékeltek. A közös értékelések, óramegbe-

szélések kapcsán összevetettük ezeket, melynek eredményeként közeledtek a két terület szem-

pontjai, bővültek a másik szakterülettel kapcsolatos ismereteink.  

A néptáncpedagógusok munkájáról jelenleg elmondható, hogy az óratervezések tekintetében 

az addigi tapasztalati eredmények átlendültek fejlesztői ismereteket is magukba  foglaló tuda-

tosságba. Az iskolánkban tanító pedagógusokra jellemző módszertani megoldások felerősöd-

tek – mintegy igazolást nyertek ‒ a fejlesztő pedagógus által megvilágított fejlesztési tartal-

makkal. A tapasztalatból, pedagógiai érzékből kialakult szakmódszertani gyakorlat megerősí-

tést nyert, és az órarészek célrendszere kiegészült a fejlesztői tartalmak tudatos követésével.  

A fejlesztő pedagógus a hospitálások összegzéseként  ‒ szükséges szakmódszertani megoldá-

sok alkalmazásával ‒ az alábbi fejlesztési lehetőségeket látta, látja a népi játékok és a néptánc 

foglalkozások kereteiben megvalósíthatónak. 

Mozgás és orientáció területén 

− Egyensúlyfejlesztés: állások, járások, ringatók, forgások, kibillentések, emelések stb.  

Téri orientáció fejlesztése 

− A tér különböző formákban történő bejárása: egyedül, párban, csoporttal, akadályok 

(eszközök) és egymás kerülése stb. 

− Testséma fejlesztése: érintők, simogatók, tükör előtti mozdulatok, a másik érintése moz-

gás közben, távolságok megtartása stb. 

Nagymozgások fejlesztése 

− Különböző járások, futások, ugrások, mászások, utánzó játékok stb. 

Finommotorika, manipuláció fejlesztése 

− Érintős játékok: botok, kendők, egyéb kellékek fogása, elengedése, markolása, egymás 

kezének, testének érintése, fogása stb. 

− Mozgáskoordináció fejlesztése: mozdulatok, mozgások elindítása, leállítása, pozícióvál-

tások, alakzat felvétele, megtartása adott területen belül, adott ritmusban stb.  

Idői orientáció fejlesztése 

− Események felidézése imitálással, lépések, mozdulatok időrendi sorrendjének betartása stb. 

Irányok differenciálásának fejlesztése 

− Irányváltások instrukciókban történő megfogalmazása 

Érzékelés, észlelés területén 

− Vizuális fejlesztés: látott mozdulatok pontos leutánzása, a tér belátása, átlátása, egymás 

helyzetéhez való alkalmazkodás meglátása, a tükör előtti mozgás vizuális kontrollja stb. 

− Auditív fejlesztés: adott ritmus visszaadása tapssal, egyéb mozdulattal, a zene ritmusá-

nak követése mozgással, zenei és zörejhangok megkülönböztetése, mondókák ritmusá-

nak reprodukálása, magyar dallammotívumok felismerése, megkülönböztetése. „Semmi 

nincs az észleletben, ami ne lett volna az érzékletben.”  

− Taktilis fejlesztés: tapsolások, egymás érintése tánc közben, tánchoz szükséges kellékek 

érintése stb. 

− Kinesztetikus fejlesztés: mozdulatok, mozgások folyamatos sorrendiségével a test és a 

mozgás folyamatos kontrollja stb. 



Furákné Mózes Lilla – Kun Katalin 

2 1 6  P E D A G Ó G I A  

Nyelv és beszéd területén 

− Beszédmegértés fejlesztése: mondókák, versek, dalok együttes mondása, mutatása, az 

instrukciók követése, imitálós játékok, felelgetős játékok stb.  

− Beszédészlelés fejlesztése: hangok időtartamainak felismerése, utánzása mondókákban, 

dalokban, felelgetős, ill. csúfolódós játékok, az egyszerre egy időben történő instrukció 

pontos észlelése, mozgásos értelmezése stb. 

− Szókincsbővítés: a mondókákban, dalokban fellelhető, a népi kultúrával, a korábbi élet-

tel kapcsolatos szavak, kifejezések megismerése, megbeszélése, eljátszása, relációszó-

kincs bővítése, instrukciók adásával stb. 

− Írás: helyesírás előkészítése, fejlesztése 

− A tér bejárása, a téri tájékozódás különböző formákban: hullámvonal, csigavonal, kör-

alakítás stb., ezekkel a mozgásokkal reprodukálják a betűelemeket.  

− Olvasásfejlesztés: mondókázással/énekléssel/időzített mozgásokkal gyakoroltatjuk a 

lassú-gyors időtartamok váltogatását, a hang-időtartamok követését, tapasztalati úton el-

mélyítjük ezeket, mellyel segítjük a gyermeket a helyes szótagolás kialakulásában.  

− Kommunikáció fejlesztése: a néptánc, a népi játékok minden elemével segítik a verbális 

és nonverbális kommunikációt. 

Figyelem, emlékezet, szerialitás területén 

− Megfigyelőképesség fejlesztése: utánzó, felelgetős játékok stb. 

− Koncentrációfejlesztés: lépések, mozdulatok adott időben történő kivitelezése, a táncot 

kiegészítő kellékekre való fókuszálás stb. 

− Szerialitás fejlesztése: a szöveg, a mozdulatok meghatározott sorrendisége, ezek sorren-

disége adja meg a koreográfiát stb. 

− Emlékezet fejlesztése: mondókák, versek, mozdulatok elraktározása, felidézése, tánchoz 

kötődő ismeretek alkalmazása stb. 

Gondolkodás, képzelet, kreativitás területén 

− Dramatizálás, a koreográfia megtervezése, kivitelezése 

− Az öltözék megtervezése, egyes elemeinek elkészítése 

− A táncok, a játékok tematikus sorrendjének megtervezése, kivitelezése,  

− A műsor, a fellépések tervezése, szervezése 

− Az, hogy a részekből összeálljon az egész 

− Az improvizációs készség kialakításával az ismeretalkalmazás gyakoroltatása, a kreati-

vitás fejlesztése 

− Az innovációs képesség kialakítása stb. 

Szociális készségek területén 

− Tolerancia fejlesztése, türelem magam és mások iránt, másság elfogadása  

− Kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, közösségek létrehozása 

− Felelősségvállalás önmaga és mások iránt 

− Alkalmazkodóképesség fejlesztése 

− Önkontroll-, funkciók fejlesztése, szabályok elfogadása, azokhoz való alkalmazkodás  

− Fejleszti az érzelmek megélését, átélését 

− Növeli az önbizalmat 

− Növeli az ÉN-tudat és a MI-tudat kialakulását 
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Összegzés 

„A néptánc és a népi játékok zenei kísérettel történő, nagymozgásos, improvizatív társasjátékok. 

Általuk megvalósul: 

− egy komplex fejlesztőhatás, 

− a két agyfélteke egyidejű fejlesztése, 

− a játékosság, az élményszerzés, 

− a megszokott közösségben csoportosan végezhető integrált képességfejlesztés,  

− az iskolai folyamatban érdemjegyekkel nem jutalmazható képességek elismerése,  

− az értékes tulajdonságok kiemelése, 

− az egyéniségek kibontakoztatása.”(6) 

Ehhez azonban magas színvonalon képzett, tapasztalatokkal bíró szakemberek (táncpeda-

gógusok, terápiás ismeretekben jártas fejlesztőpedagógusok, pszichopedagógusok) szüksége-

sek, akik együttműködve ötvözik a népi táncban, játékokban, mondókakincsben rejlő fejlesz-

tési lehetőségeket, és a modern tanuláselméleti nézeteken alapuló prevencióskorrekciós -

kompenzatív módszereket. 

A mozdulat művészete a tánc, s ezen belül a néptánc olyan ősi értékeket közvetít, melyek 

időállók. A néptánc nemcsak értékközvetítő, hanem értékteremtő tulajdonságokkal is bír. Ép-

pen ezért ajánlott az érzelmi, értelmi, szociális képességek fejlesztésének eszközeként hasz-

nálni. Óriási integráló jelentőséggel bír, hatása multikulturális, multifaktorális. Összeköti a 

múltat, a jelent, a jövőt, különböző képességekkel bíró embereket, különböző kultúrákat, kü-

lönböző identitású egyéneket, különböző oktatási, terápiás módszereket, különböző szakterü-

leteken dolgozó szakembereket. 

Meggyőződésünk szerint ‒ melyet közel fél évszáados tapasztalat erősít meg -, a művészeti 

iskolák a legalkalmasabb intézménytípusok ennek a feladatnak a magas színvonalú ellátására.  

„Csak akinek van közepe, tud másokkal táncot járni!Páros táncot, hármas táncot vagy akár 

egy nagy közös együttes táncot csak olyan ember tud járni, aki szólótáncosnak is kiváló. Ez 

pedig azt jelenti, hogy állandóan érzi, s nem szédül ki soha a saját középpontjából.” (Müller 

Péter) 
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