
TANIEC TEŻ JEST 
SPORTEM

Kilka informacji i ciekawostek o 

tańcu



Taniec sportem

Rzadko gdy komuś karze się komuś wymienić sporty 
mówi o tańcu. Wiele ludzi w ogóle nie myśli o tańcu 
jak o sporcie, co według mnie jest dużym błędem.

Gdy się tańczy pracują wszystkie mięśnie. Nogami 
są wykonywane różne, często skomplikowane kroki, a 
rękami liczne wymachy lub płynne ruchy. 

By tańczyć przyzwoicie trzeba czasu i ciężkiego 
treningu. 

Tak jak jest z każdym innym sportem. Trening i 
cierpliwość prowadzą do perfekcji.

Dlatego taniec jest tak samo sportem jak np. 
koszykówka



Co to jest taniec?

Taniec to układ rytmicznych ruchów 
powstających losowo pod wpływem różnych 
bodźców i emocji lub świadomie i 
intencjonalnie wykonywane ruchy do rytmu 
muzyki w pewnym, określonym układzie.

Taniec to sposób wyrażania siebie i  swoich 
emocji. Wiele ludzi radzi sobie w trudnych 
sytuacjach łącząc ze sobą te ruchy pełne 
złości, szczęścia lub smutku. 

Według mnie to jest najbardziej niesamowite 
w tańcu - łączy wysiłek i sztukę 



Najpopularniejsza 
kategoria tańca –
taniec towarzyski

Trudno mi powiedzieć ile jest rodzajów 

tańca, ale wiem, że jest ich bardzo dużo. 

Po taniec dworski do tańców 

współczesnych. Jednym z 

najpopularniejszych kategorii tańca jest 

taniec towarzyski. Już od XX wieku była to 

forma rozrywki osób klas wyższych. Do tej 

kategorii należą takie tańce jak samba, 

tango czy passo doble. 



Breakdance

Breakdance to taniec uliczny do, którego 

żeby dobrze zatańczyć trzeba nie 

małych umiejętności, refleksu i sporej 
pracy mięśni. Jest on tańczony na ziemi i 

całym ciałem. Taniec ten narodził się w 

latach 70. w Bronksie, dzielnicy Nowego 
Jorku i jest on jednym z czterech 

podstawowych i nieodłącznych 

elementów kultury hip hop.



Passo doble

Współczesny taniec hiszpański. Ten 

dynamiczny taniec ma tworzyć 

atmosferę walki torreadora z bykiem. W 
tym tańcu rolę torreadora przyjmuje 

tancerz, a tancerka w ramionach 

tancerza utożsamia się z czerwonym 
suknem, którym prawdziwy torreador 

prowokuje byka do szarży. 



Taniec ludowy

Obecnie mało popularna kategoria tańca, ale była 
popularna wśród chłopów w XX wieku. Każdy kraj 
ma swój folklor i taniec narodowy. W Polsce mamy 
takie tańce ludowe jak oberek, krakowiak, mazur, 
kujawiak czy polonez (to są polskie tańce 
narodowe). Każdy polski region ma w swoich 
tańcach coś charakterystycznego.

Większość tańców ludowych jest bardzo żwawe i ich 
kroki kompletnie się różnią od kroków tańca 
współczesnego.

Sama należę do zespołu ludowego „Ożarowiacy’’ i 
wiem jaki wysiłek trzeba włożyć w naukę czasem 
nawet jednego kroku. 



Ciekawostki związane z tańcem

~W starożytności taniec był nie tylko 
rozrywką, ale również ważnym 
elementem w ceremoniach religijnych.

~W Europie rozkwit tańca miał miejsce 
w epoce renesansu. Wtedy właśnie 
zaczęły powstawać różne odmiany 
tańca.

~Popularność walca zawdzięczamy 
słynnemu kompozytorowi Johannowi 
Straussowi, który rozpowszechnił go 
w połowie XIX wieku. Jednakże 
istnienie walca sięga aż XVI wieku.



Taniec a sprawność mózgu

Porównania sprawności mózgu tancerzy 
sportowych i 12 osób grupy kontrolnej 
wykonano z użyciem skali BIS 
(Behavioural Inhibition System, 
inteligencja ciał) oraz metodą 
obrazowania MRI (rezonans –
nieinwazyjna metoda uzyskania wglądu 
na wnętrze danej części ciała) mózgu. 
Lepsze wyniki uzyskano w grupie 
tancerzy. Metodą skanowania MRI 
wykazano również, że taniec 
zaskakująco szybko hamuje proces 
starzenia się. W wyniku badań grupy 
osób w wieku śr. 68 lat stwierdzono, że 
korzystne zmiany były widoczne już po 
tygodniowym kursie choreografii.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


