
 

 

Dráma és tánc 

6. osztály 

 

A dráma és tánc eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók személyes 

megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének kibontakoztatását. 

Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, ön- és társismeretének 

gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a figyelemösszpontosítás, a térbeli tájékozódás, az 

érzékelés fejlesztésében, az együttműködési készség kialakításában. A hagyományok megismerése 

hatékonyan járulhat hozzá a közösségi tudat és az önazonosság erősítéséhez. A mozgásos-táncos 

tevékenységek fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást, a testtudatot, a 

mozgáskoordinációt és az állóképességet.  

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez az időkeretek ajánlatként 

határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében valósul 

meg. A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi egymást, a 

tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszám az éves összes óraszám 

vonatkozásában nyújt tájékoztatást.  

A tantárgy célja a személyiségfejlesztés, ezért a tervezés során feltüntetett témák a korosztály 

és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján kerülnek feldolgozásra. A témák 

sorrendje is változhat. Mivel a foglalkozáson a tanuló egész személyiségével van jelen az itt és most 

történő játékban, ezért önmaga adottságaihoz, állapotához viszonyítottan vesz részt a játékban, 

önmagához való mértékben alakul, formálódik a személyisége. A csoporton belüli munka is csak 

kooperatív módon létezhet a drámajáték sajátosságainál fogva. A differenciálás ilyen módon valósul 

meg az egész tantárgyban. 

Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, ének, etika, történelem 
 
 
 
 

Óra anyaga Célok, feladatok 

Kapcsolatteremtés, csoportalakítás 
Drámajáték órák szabályainak megbeszélése 

Kapcsolatteremtés, csoportalakítás Érzelmek kifejezése mozgással, mimikával, 
önérzékelés, partnerérzékelés 

Önismeret, társismeret, készségfejlesztés 
Önismeret fejlesztése a társ segítségével 
A társak iránti bizalomérzet erősítése 



 

 

Óra anyaga Célok, feladatok 

Arany: Rege a csodaszarvasról dramatizálás 

Dramatikus tevékenységek az élmények 
befogadásának elősegítésére. 
Aktív részvétel az improvizációk elemző 
értékelésében, megvitatásában 
A cselekmény, jelentések, hatások, szerkezet 
megfigyelése saját játékokban. 

Improvizációk Szeged elnevezése 

Dramatikus tevékenységek az élmények 
befogadásának elősegítésére. 
Aktív részvétel az improvizációk elemző 
értékelésében, megvitatásában 
A cselekmény, jelentések, hatások, szerkezet 
megfigyelése saját játékokban. 

Arany: A walesi bárdok 

Improvizációs készség fejlesztése, a tanult 
drámaformák alkalmazásának gyakorlása.  
A kommunikáció több csatornán történő 
fejlesztése (vokális, verbális, nem verbális) 
Improvizáció a társművészetek eszköztárának 
bevonásával. Történetek, döntési helyzetek 
értelmezése, megvitatása – ennek során a tanult 
fogalmak készletének értő alkalmazása. 

Látogatás múzeumban Múzeumpedagógiai foglalkozás 

Élményfeldolgozás 

Élmények feldolgozása különböző 
mozgástechnikai elemek alkalmazásával 
Alkalmazkodás, érdekérvényesítés 
együttműködést igénylő csoportos 
tevékenységek során 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 
Dramatikus tevékenységek az élmények 
befogadásának elősegítésére 

Félévi munka értékelése Ön- és társértékelés fejlesztése 

Készségfejlesztés 

Motiváció erősítése az általuk kedvelt játékok 
segítségével, együttműködési készség, figyelem 
fejlesztése 
A figyelem irányításának erősítése: 
Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert 
gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új 
gyakorlatok megismerésével 



 

 

Óra anyaga Célok, feladatok 

Arany Toldi részleteinek dramatizálása 

Irodalmi művek egy-egy részletének közös 
dramatizálása, megjelenítése dramatikus 
tevékenységekkel. Dramatikus tevékenységek az 
élmények befogadásának elősegítésére. 
Aktív részvétel az improvizációk elemző 
értékelésében, megvitatásában. 
Ismerkedés a feszültségteremtés eszközeivel, 
módszereivel, funkcióival, alkalmazásaival Az 
alapvető fogalmak ismerete és alkalmazása saját 
játékok alapján és azok értékelő megbeszélése 
során (szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, 
dialógus, monológ, típus, ellentét és párhuzam, 
ritmus). 
A szereplők jellemének (külső és benső 
jegyeinek, valamint motivációinak) vizsgálata 
dramatikus tevékenységek felhasználásával 

Farsangi ünnepkör 
Egyes dramatikus (nép)szokások megismerése, 
Néphagyományok alapfokú ismerete. 

Élet a középkori várban 

Dramatikus improvizációk a tanár által megadott 
és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz 
alapján. Ismerkedés a tánc és a mozgás 
szerepével és jellemzőivel (pl. különféle 
történelmi korok színpadi táncai: 
reneszánsztánc). Egyszerű kifejezési formák 
megismerése és alkalmazása saját élményű 
dramatikus tevékenységekben, különböző 
dramatikus munkaformákkal. Az adott 
tevékenységek szituációkban történő 
szereplők viszonyai, helyszínének, időpontjának 
megjelölése). 

Húsvéti ünnepkör játékai 
Dramatikus játékok során a néphagyomány 
egyes elemeinek felismerése és beépítése a 
gyakorlatokba. 

Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása 
Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása a 
tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi 
problémák alapján. 



 

 

Óra anyaga Célok, feladatok 

Színházlátogatás előkészítése 
Színházi előadások közös megtekintése, 
előkészítése, a látottak feldolgozása dramatikus 
tevékenységekkel. 

Színházlátogatás 

Színházi előadások megtekintése alapján a 
befogadó/értelmező képességek fejlesztése. 
A színpadi tér és a színpadi idő fogalma. 
Ismerkedés a színpadi térformákkal és 
használatuk következményeivel. 

Színházi élmény feldolgozása 

Színházi előadások megtekintése alapján a 
befogadó/értelmező képességek fejlesztése. 
Színházi előadások közös megtekintése, 
előkészítése, a látottak feldolgozása dramatikus 
tevékenységekkel. 

Éves munka ellenőrzése Ön- és társértékelés fejlesztése 

 
 
 
 
 
 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén 

 

– Alkotó részvétel többféle dramatikus, illetve mozgásos-táncos tevékenységben. 

– Alapszintű improvizációs képességek fejlődése, erősödő biztonság a térhasználatban a mozgás és a 

dramatikus tevékenységek folyamán. 

– Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében. 

– A tanuló képes a munkamegosztásra, érti és értékeli társai munkáját; fejlődik önismerete, képviseli 

saját álláspontját, és figyelembe veszi társai véleményét a közös alkotó tevékenységben. 

– Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi 

alapfogalmakat; képes egy színházi előadásról megfogalmazni élményeit, gondolatait. 

A minimumkövetelmények a vastag betűvel kiemeltek. 

 


