
Társastánc 

6. osztály 06.08. (hétfő) 

36. hét:  

Ismételjük át az eddig tanultakat!  

 

I. Igaz, vagy hamis? (Írd fel füzetedbe a mai dátumot!)  

1. Ebben a tanévben kizárólag standard táncokat tanultunk. 

2. Ebben a tanévben kizárólag latin táncokat tanultunk. 

3. Ebben a tanévben csak standard és latin táncokat tanultunk. 

4. Ebben a tanévben standard és latin táncokat tanultunk, valamint divattáncokat. 

5. A Tangó, az Angolkeringő és a Bécsi keringő standard tánc. 

6. A Countryt és a Diszkószambát a divattáncok közt említjük.  

7. A Cha-cha-cha és a Rumba latin tánc. 

8. Valamennyi tanult táncunkat különböző térformákban is táncolhatjuk. 

9. Valamennyi tanult táncunkat el tudjuk táncolni 1-2-3, 4-5-6 számolásra. 

10. Valamennyi tanult táncunkat el tudjuk táncolni 1-2-3-4, 5-6-7-8 számolásra. 

 

 

II. Hajtsd végre az alábbi feladatokat! 

1. Állj az órán tanult helyes testtartásba! Figyelj a helyes, szabályos légzésre is!  

2. Miközben továbbra is figyelsz a helyes tartásra és a szabályos légzésre, táncold el 

számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert standard tánc alaplépéseit! 

3. Táncold el számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert latin tánc alaplépéseit!  

4. Táncold el számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert divattánc lépéseit!  

 

 

 

 

III. Vedd elő ismét a füzetedet!  

1. Írd fel valamennyi idén tanult standard táncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd 

címét, előadóját! 

2. Írd fel valamennyi idén tanult latin táncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd címét, 

előadóját! 

3. Írd fel valamennyi idén tanult divattáncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd címét, 

előadóját! 

 

IV. Készíts egy táncos képet bármilyen technikával (rajzolhatsz, festhetsz is)! 

 

Kellemes, élménydús nyarat kívánok! 

Társastánc 

7. osztály 06.08. (hétfő) 



36. hét:  

Ismételjük át az eddig tanultakat!  

 

I. Igaz, vagy hamis? (Írd fel füzetedbe a mai dátumot!)  

11. Ebben a tanévben kizárólag standard táncokat tanultunk. 

12. Ebben a tanévben kizárólag latin táncokat tanultunk. 

13. Ebben a tanévben csak standard és latin táncokat tanultunk. 

14. Ebben a tanévben standard és latin táncokat tanultunk, valamint divattáncokat. 

15. A Tangó, az Angolkeringő és a Bécsi keringő standard tánc. 

16. A Countryt és a Diszkószambát a divattáncok közt említjük.  

17. A Cha-cha-cha és a Rumba latin tánc. 

18. Valamennyi tanult táncunkat különböző térformákban is táncolhatjuk. 

19. Valamennyi tanult táncunkat el tudjuk táncolni 1-2-3, 4-5-6 számolásra. 

20. Valamennyi tanult táncunkat el tudjuk táncolni 1-2-3-4, 5-6-7-8 számolásra. 

 

 

II. Hajtsd végre az alábbi feladatokat! 

5. Állj az órán tanult helyes testtartásba! Figyelj a helyes, szabályos légzésre is!  

6. Miközben továbbra is figyelsz a helyes tartásra és a szabályos légzésre, táncold el 

számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert standard tánc alaplépéseit! 

7. Táncold el számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert latin tánc alaplépéseit!  

8. Táncold el számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert divattánc lépéseit!  

 

 

 

 

III. Vedd elő ismét a füzetedet!  

4. Írd fel valamennyi idén tanult standard táncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd 

címét, előadóját! 

5. Írd fel valamennyi idén tanult latin táncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd címét, 

előadóját! 

6. Írd fel valamennyi idén tanult divattáncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd címét, 

előadóját! 

 

IV. Készíts egy táncos képet bármilyen technikával (rajzolhatsz, festhetsz is)! 

 

Kellemes, élménydús nyarat kívánok! 

 

Társastánc 

8. osztály 06.08. (hétfő) 

36. hét:  



Ismételjük át az eddig tanultakat!  

 

I. Igaz, vagy hamis? (Írd fel füzetedbe a mai dátumot!)  

21. Ebben a tanévben kizárólag standard táncokat tanultunk. 

22. Ebben a tanévben kizárólag latin táncokat tanultunk. 

23. Ebben a tanévben csak standard és latin táncokat tanultunk. 

24. Ebben a tanévben standard és latin táncokat tanultunk, valamint divattáncokat. 

25. A Tangó, az Angolkeringő és a Bécsi keringő standard tánc. 

26. A Countryt és a Diszkószambát a divattáncok közt említjük.  

27. A Cha-cha-cha és a Rumba latin tánc. 

28. Valamennyi tanult táncunkat különböző térformákban is táncolhatjuk. 

29. Valamennyi tanult táncunkat el tudjuk táncolni 1-2-3, 4-5-6 számolásra. 

30. Valamennyi tanult táncunkat el tudjuk táncolni 1-2-3-4, 5-6-7-8 számolásra. 

 

 

II. Hajtsd végre az alábbi feladatokat! 

9. Állj az órán tanult helyes testtartásba! Figyelj a helyes, szabályos légzésre is!  

10. Miközben továbbra is figyelsz a helyes tartásra és a szabályos légzésre, táncold el 

számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert standard tánc alaplépéseit! 

11. Táncold el számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert latin tánc alaplépéseit!  

12. Táncold el számolásra, majd zenére valamennyi általad ismert divattánc lépéseit!  

 

 

 

 

III. Vedd elő ismét a füzetedet!  

7. Írd fel valamennyi idén tanult standard táncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd 

címét, előadóját! 

8. Írd fel valamennyi idén tanult latin táncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd címét, 

előadóját! 

9. Írd fel valamennyi idén tanult divattáncunk nevét, írd mellé kedvenc tánczenéd címét, 

előadóját! 

 

IV. Készíts egy táncos képet bármilyen technikával (rajzolhatsz, festhetsz is)! 

 

Köszönöm szépen a több éves kitartásodat, érezd nagyon jól magad a középiskolás évek 

alatt! Jó tanulást, szép sikereket kívánok a jövőben is! 

Előtte pedig egy kellemes, élménydús nyarat! 

 


