
Izom, fascia és ízületek 
lazítása, levezetés speciális 

módszerrel 

Shiatsu bodywork és relaxáció a 
modern táncórákon 



Táncművészeti Műhely – FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
20 ÉV – 150 NÖVENDÉK – HETI ÖT NAP OKTATÁS – NÉGY TÁNCPEDAGÓGUSSAL – OVIS-KISISKOLÁS-JUNIOR 

KOROSZTÁLY– TÁNCGIMNASZTIKA, KLASSZIKUS BALETT, MODERN ÉS JAZZTÁNC STÍLUS 



SHIATSU
•BODYWORK 

•UJJNYOMÁST JELENT

•EREDENDŐEN JAPÁNBÓL 
SZÁRMAZIK

•KÍNAI GYÓGYÁSZAT ELVEIRE 
ÉPÜLŐ KOMOLY TUDOMÁNY

•ÉRINTÉSEN ALAPUL 

•CÉLJA A TEST-IDEGRENDSZER 
HARMONIZÁLÁSA

•TESTTUDATOSSÁG FEJLESZTŐ



Projektben részt vevő csoport

Junior II. Jazz és modern tánc csoport  és 
Jakab Éva – moderntánc pedagógus, 
shiatsu terapeuta képzés végzőse

10 fő

13-18 év közöttiek

Hetente kétszer járnak órára

5-10 éve táncolnak 

1-2 éve a relaxálás, páros vagy csoportos 
kezelés shiatsu alaptechnikáival jelen van az 
órákon időszakosan, rendszertelenül



Projekt felvetése - összehangolása

NÖVENDÉKEK PROBLÉMÁJA/IGÉNYE

�Sok a napi iskolai feladat, elfoglaltság

�A táncórára fáradtan érkeznek

�Igény a relaxációra az óra végén vagy

�Igény páros kezelésre korábbi élményeik 
alapján 

PEDAGÓGUS VÁGYA

�Jókedvű növendék

�Aktív táncóra

�Tánctechnikai haladás,  előrelépés a 
koreográfia tanulásban

�Sérülésmentesség

�Shiatsu tudásának alapszintű átadása, 
összehangolása, beépítése a táncórákba



Keretek - meghatározása

Projekt időtartama: középtávú

Időszaka:  2017. november hó

Ideje: minden kedd és péntek órarend szerinti óra keretén belül 

Csoport szerint: belső projekt, zárt csoportban

Hossza: 90 perces órából az óra végén – 15-30 perc /aznapi igénytől függően



Projekt célja

� Testtudat fejlesztés

� Izomlazítás

� Ízületi átmozgatás

� Paraszimpatikus idegrendszer 
megnyugtatása, harmonizálása

� Egészségtan, anatómiai ismeretek 

� Csoportdinamika 

� Csoportközi kapcsolatok mélyítése

� Figyelem, fókusz fejlesztés

� Talajhasználat, folyamatosság, 
együttes munka

� Partnerség-kontaktus 



Projekt 
feltételrendszere
• Táncterem

• Polifóm

• Esetleges alátámasztásra 
párna, sál

• Elegendő hely

• Nyugodt helyiség, kellemes 
hőmérséklet, lágy világítás, 
tiszta levegő

• Kényelmes ruházat mindkét 
félnek 

• Zene nem javasolt, ritmusa 
zavaró lehet

• Csend, figyelem



Shiatsu – páros mini kezelés 

készülődés készen ráhangolódás



Hát és gerinc

Ringatás

Tenyérnyomás

Nyújtások izmok, 
szövetek

Nyújtás gerinccsigolyák

Derék kopogtatása, 
ütögetése



Minden ízületet anatómiai működés szempontjából 
helyesen használva védi testünket a sérüléstől!

Térd mobilizálása
Táncban különösen fontos 
szerepet tölt be ez az ízület –
pliétől a jetéig

Lábfej nyújtása
Relevé helyzetek – spicc –
súlypont – test alátámasztása

Derék lazítása
Stabilitás a táncban – központ a 
helyén 



Testérzékelés csukott szemmel 

Nyak billentés
Nyak mint összeköttetés a test és a 
fej között 

Balettben a fej pozícionálása kötött

Vállízület lazítása
A kar zsanérja

Nyak nyújtás
Sok stressz hordozója a csuklyás 
izommal egyetemben

Jazzben alaposan átmozgatjuk



CSÍPŐÍZÜLET
tágság-lazaság

Körzések

Nyújtások

Rugóztatások

Kitartások



A talp kényeztetése



RELAXÁCIÓ
ELLAZULTSÁG, PIHENÉS, NYUGALOM, CSENDESEDIK A LÉGZÉS, PULZUS, 

VÉRCUKORSZINT, VÉRNYOMÁS CSÖKKEN, SZERVEINK PASSZÍVAK, ENERGIÁT 
TERMELŐ ÁLLAPOT, REGENERÁL, FELTÖLTŐDÉST JELENT 



Projektmunka belső értékelése –
tapasztalat megosztás

Résztvevők
� Oldott hangulat, nyitottság

� Pihenés, regenerálódás

� Gyakorlati tudás, mely bármikor 
elővehető a jövőben – otthon, 
táborban, de táncórán is

� Rendszeres beépítése a táncórák 
keretébe

Pedagóus
� Motiváltság

� Bár időt vesz el a közvetlen tananyag 
gyakorlásától, de több hasznot hoz 
szakmai téren is

� Sokszintű hatás

� Időszakos beépítése az éves 
menetrendbe, bővítése  a tánchoz 
kapcsolódó do-in, jóga vagy csikung 
elemekkel



Szakmai anyagok felhasználása

Madocsai Eszter – Shiatsu - szemlélet és praxis, Suliszamuráj program,  Do-in 
gyakorlatok

Nemzetközi Shiatsu Iskola jegyzetei



Fotók:

Takács Janka 



Köszönöm a figyelmet! 



JAKAB Éva

jakabevitanc@gmail.com
30/9855347

Magyar Táncművészeti Egyetem MA60 

Moderntánc pedagógus szak hallgatója

Táncművészeti Műhely FMH – alapítója, moderntánc pedagógusa

Tantárgy- és tanszékvezető: Dr. Mizerák Katalin 
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