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MOZGÁSKULTÚRA ÉS TÁNC AZ ÓVODÁBAN 

 

Az óvodáskorú gyermek mozgása egyszerű, természetes. A játékdalok éneklése közben leguggol, 

körbejár, ahogy a felnőttől látja. Ezek a mozdulatok hagyományokon alapszanak és egy-egy nép karak-

terének a hordozói. 

A mozgáskultúra tehát a nép mozdulatszokásait jelenti. Erre kell megtanítanunk a gyermekeket is. 

Az óvodai táncmozdulatok a kicsinyek testi fejlettségéhez, mozgáskoordinációjához és értelmi 

képességeihez alkalmazkodnak. A kisebb gyermekekkel a táncmozdulatok előkészítését valamilyen 

munkafolyamatot utánzó dalokon kezdjük. Ilyenek a Kipp, kopp, kalapács; Mit mos; Töröm, töröm a 

mákot; Szőjünk, fonjunk című dalok stb. A dalokban említett munkafolyamatokat utánozzuk egyszerű, 

érthető, ismétlődő mozdulatokkal. 

Az ismétlődő mozdulatok általában egyenletes lüktetést fejeznek ki, ritkábban a dal ritmusát. Is-

métlődő mozdulatok szükségesek a képzeletbeli zenekar kialakításánál is, ahol a gyermekek az egyes 

hangszereken való játékot utánozzák. Ugyanazt a dalt mindig más hangszeren kísérik, és a mozdula-

tokkal az egyenletes lüktetést vagy a ritmust követik: 

 

 
 

A gyermektánc alapjait az óvodában használt játékos mozdulatok alkotják: a járás, egyszerű is-

métlődő mozdulatformák, körjáték, forgás, páros forgás, guggolás, kifordulás, párválasztás, kaputartás, 

a kör alakzat kombinációi stb. – ezek mind a későbbi tánc mozgáselemei. Ezekből később könnyen 

összeállítható egy-egy lépéssorozat, gyermektánc. 

Táncolásnál igyekezzünk változatos térformákat kialakítani. Ezekből néhány példa: 
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A szabályos, jól alakított alakzatok fejlesztik a gyermek tér- és formaérzékét. A dalok végén áll-

junk meg, és örüljünk együtt a gyermekekkel a szép, érdekes formának (rétesnek, cipónak, kapusor-

nak). 

 

A párjátékok (Lányok ülnek; Elvesztettem zsebkendőmet; Hosszú szárú galuska; A Győri György-

nek) a későbbi páros táncot készítik elő. 
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A gyermekek kézfogással kettős körbe állnak. A belső kör szemben áll a külsővel. Egyenlő szá-

mú gyermek van a külső és a belső körben. A szemben lévő gyermekek – a „párok” – a dallamra ellen-

tétes irányú mozgással (a külső kör jobbra, a belső balra) egylépéses csárdást táncolnak. A „Lányok, 

lányok”-tól a szemben álló párok egyszerű sétálólépéssel, kézfogással párosfogót járnak, a „Kertbe 

mentek”-től irányváltással. Tehát egy dallamsorig balra, egy dallamsorig jobbra fordulnak. Azután új-

rakezdődik a tánc. 

 

A táncmozdulatok betanításánál ügyeljünk: 

– a testtartás szépségére, a fejtartásra, arckifejezésre, tekintetre; 

– a laza és mégis pontos járásra (természetesen emelt, nem merev lábak); 

– körbejárásnál arccal kissé a menetirány felé fordított testre; 

– kaputartásnál, fogócskánál (körben állók) a zárt lábra; 

– a mozdulatok és az egyenletes lüktetés pontos összhangjára; 

– a szoba szabad területét kihasználva a kör szabályos formájára; 

– a körben álló gyermekek laza kartávolságára. 
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A játékdaloknál alkalmazott mozgásokat, táncot a gyermekek ügyessége szerint fejlesztjük ki és 

tesszük változatosabbá.  

Néhány példa erre: 

– a mozdulatokat játékhelyzetbe illesztjük és annak megfelelően variáljuk; 

– elképzeljük egy virág vagy állat jellegzetes mozgását, vagy sajátos formáját, és azt fejezzük ki 

mozgással, testtartással; 

– adjunk alkalmat a gyermekeknek arra, hogy maguk is találjanak ki mozdulatokat (szerepjáté-

kokhoz, munkafolyamatok ismétléséhez). 

 

Vázlatminta 

A foglalkozás típusa 

Képességfejlesztő anyagot gyakorló foglalkozás (egyszerű tánclépések gyakorlása). 

Korcsoport: 5–6 évesek. 

Időpont: május. 

A foglalkozás anyaga 

 Csizmám, kopogó; 

Anyám, édes anyám; 

Ispiláng, ispiláng; 

Járjunk táncot; 

 

I. 1. Csizmám kopogó – éneklés körbeállva, sarokkoppantással. 

 2. Zenehallgatás: Anyám, édes anyám – először énekelve, majd furulyán játszva. 

 

II. 1. Ispiláng, ispiláng, körbejárás kézfogással; a kör közepén forgás; a körbeállók egyenletesen 

tapsolnak, majd ugyanerre a dalra körbeállva, kézfogással, oldalra kilép, zár (2.versszaknál irányt 

változtatunk). 

 2. Járjunk táncot – körbeállás kézfogással, 4 lépéssel befelé, majd kifelé haladunk. 

 

III. Ritmuszenekar: Járjunk táncot – dobbal az ütemhangsúly kiemelése; a csoport egyik fele tap-

sol, a többiek párosan táncolnak. 

 


