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TÉMANAP

Kedves Gyerekek!
A mai nap a táncról, a ritmusról fog szólni. Talán emlékeztek rá, hogy minden 
év április 29-én az aulában összegyűlve szuper produkciókkal köszöntöttük a 
Tánc Világnapját. 
Mivel ez most nem lehetséges, kicsit más formában, de remélem, jó 
hangulatban fogtok otthon a tánccal foglalkozni, és ebbe bevonjátok 
szüleiteket, testvéreiteket is! 
A következő diákon feladatokat találtok, melyekből válogathattok 
kedvetekre.
Válasszatok ki legalább két feladatot, oldjátok meg, és küldjétek vissza a 
szokásos módon osztályfőnökötöknek16:00-ig!
Kellemes szórakozást kívánok!



A TÁNC VILÁGNAPJÁRÓL 

• 1982 óta április 29-én a Nemzetközi Táncbizottság felügyelete alatt ünnepli
az egész világ a tánc művészetét. 

• Ez a dátum az 1727-ben született Jean-Georges Noverre francia táncos és 
balettművész születésnapja.

• A Nemzetközi Táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése, és hogy 
arra ösztönözzék a kormányokat, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a 
táncnak az oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól egészen 
az egyetemig.

• Hazánkban különböző táncos rendezvényekkel, flashmobokkal
ünneplik ezt a napot.

• A tánc az emberi kultúra része.



1. FLASHMOB

Hogy ráhangolódjatok a mai feladatokra, nézzétek meg a következő videót, 

és fejtsétek meg, mit jelent a flashmob kifejezés!

https://www.youtube.com/watch?v=NNAkSnIYDtE

https://www.youtube.com/watch?v=NNAkSnIYDtE


2. GYŰJTŐMUNKA

A világon nagyon sokféle tánc létezik. Te hányat ismersz ezek közül? 

Gyűjts össze minél többet, és írd le!



3. KERESD A PÁRJÁT!

Írd egymás mellé az összetartozókat!

1. Latin tánc

2. Néptánc

3. Régi tánc

4. Standard tánc

5. Modern tánc

Polka

Rumba

Csárdás

Hip-hop

Keringő



4. PÁRVÁLASZTÓ

Hallgass bele a következő zenékbe! Melyik zenére melyik táncot táncolnád? 

Írd le a tánc nevét, a kép betűjét, majd a zene számát!

A)                                                                            B)



C)                                                                   D)

1. https://www.youtube.com/watch?v=oyUBdLm3s9U

2. https://www.youtube.com/watch?v=VJj1KymxLzE

3. https://www.youtube.com/watch?v=JtfeJOM1rCs

4. https://www.youtube.com/watch?v=iW71-sVyMzM

https://www.youtube.com/watch?v=oyUBdLm3s9U
https://www.youtube.com/watch?v=VJj1KymxLzE
https://www.youtube.com/watch?v=JtfeJOM1rCs
https://www.youtube.com/watch?v=iW71-sVyMzM


5. FELISMERED?

1. A magyar népművészet egyik ága, ének- vagy hangszerkísérettel előadott 
ritmikus mozdulatsor. Játékos, jelképes vagy szórakoztató jellegű. Egyénileg 
és csoportosan is táncolják. Fajtái tájegységenként változnak. 
Legismertebbek: verbunkos, ugrós, csárdás.  Az iskolában minden héten 
találkozunk vele.

2. Ez az egyik legrégebbi társastáncunk. Háromnegyedes ütemű zenére 
táncoljuk. Híres zeneszerzői a Strauss  dinasztia tagjai. A tánc gyökerei  
korábbi  századokra nyúlnak vissza. Két fajtája van:  az angol ……. és  a 
bécsi …….  Iskolánk végzős tanulói minden évben bemutatják.



6. ANAGRAMMÁK

Állítsd a betűket a megfelelő sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj!

Anagrammák

https://wordwall.net/hu/resource/1630584/t%c3%a1nc-vil%c3%a1gnapja


7. SZÓKERESŐ

Keresd meg az elrejtett szavakat (táncokat) a betűhálóban! Vízszintesen, 
függőlegesen és átlósan, valamint visszafelé is keresgélj! Ha ügyes vagy, 
összesen 8-at találsz.

Szókereső

https://wordwall.net/hu/resource/1631115/t%c3%a1nc-vil%c3%a1gnapja


8. KEDVENC TÁNCOM

Mutasd be néhány mondattal kedvenc táncodat, és készíts rajzot hozzá! A 
szép munkákért külön jutalom jár!



9. SZÍNEZŐ

Ha van rá lehetőséged, nyomtass ki és színezz ki egyet a linken található képek 
közül!

Színezők

Ha nem tudsz nyomtatni, készíts saját színes rajzot!

http://tancos-kifesto.kifesto1.hu/


10. LÉGY KREATÍV!

Készíts gyurmából vagy LEGO-ból táncoló párt vagy 
tánccsoportot! 

Fotózd le, és már mehet is!

Ha elég kreatív vagy, ilyet vagy hasonlót is készíthetsz!

https://www.youtube.com/watch?v=0_LFQ4K-5Es

Sőt, még ilyet is!

http://dolvinartknight.blogspot.com/2012/11/figure-
sculptures-4th-grade.html?m=1

https://www.youtube.com/watch?v=0_LFQ4K-5Es
http://dolvinartknight.blogspot.com/2012/11/figure-sculptures-4th-grade.html?m=1


11. KOREOGRÁFIA

Készíts önállóan egy egyperces koreográfiát zenére, és küldd el a videót az 
osztályfőnöködnek!



12. TÁNCOLTASD MEG A CSALÁDOD!

Ha sikerül rávenned a családodat, hogy veled táncoljanak 1 percig, akkor 
vedd fel videóra, és küldd el! (Természetesen a családtagok 
beleegyezésével!)



13. TÁNCRA FEL!

Most egy kis táncra invitállak benneteket, táncra fel!

https://www.youtube.com/watch?v=AFIqSaZM2D0

https://www.youtube.com/watch?v=AFIqSaZM2D0


TÁNCOS FILMEK

A végére egy kis szórakozás a kicsiknek:
Ha van kedvetek, nézzetek meg egy pár részt ebből az aranyos rajzfilmből. 
Rajzolhattok is hozzá! Angelina, a balerina

Nagyobbaknak: Széttáncolt cipellők

Mindenkinek: Rio

Szüleiteknek pedig ajánlom a Hölgyválasz című filmet! 

https://mesekincstar.tv/angelina-a-balerina-teljes-mesefilmek/
https://videa.hu/videok/film-animacio/grimm-a-szettancolt-cipellok-2011-mesefilm-wTBfkPqpNI58iKld
https://videa.hu/videok/film-animacio/rio-2011-teljes-720p-HsAmK4yCklp3CYHJ


JÓ MUNKÁT ÉS JÓ 
SZÓRAKOZÁST!


