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Pornind de la premisa -dansul este o artă-, lucrarea de faţă transmite un mesaj clar:
forţa instructiv-educativă a dansurilor văzută prin prisma îndemânării.
Jocul/dansul dă sens copilăriei deoarece mişcarea, exerciţiul fizic în sine îi fac pe copii
fericiţi. Printr-o activitate minuţios elaborată, la şcolarul mic se pot descoperi talente cu
înclinaţii spre dans, care îndrumate şi cultivate atent pot da roade.
Exerciţiile fizice realizate prin dans dezvoltă calităţi şi deprinderi motrice şi artistice,
cotribuind cu precădere la educaţia estetico-motrică a elevilor. Stimularea şi formarea
calităţilor psihico-fizice prin învăţarea unor paşi de dans determină dezvoltarea unor capacităţi
de percepere şi înţelegere a frumosului din natură, artă şi societate.
Fiind practicate atât în activităţi şcolare cât şi extraşcolare, dansurile ajută la
dezvoltarea interesului pentru mişcarea expresivă şi formarea unui limbaj motric expresiv,
plastic şi estetic. Prin dans se realizează mişcarea într-un ritm suplu şi natural, se
sincronizează paşii pe ritmul muzicii. Implicarea afectivă şi efectivă a copiilor în acest gen de
activitate a dovedit că nu există un mijloc de educaţie fizică mai complet, pe care copilul să-l
facă şi cu multă plăcere. Dansul are la modul natural ritm, supleţe, echilibru, ţinută adecvată şi
cultivă în mod plăcut virtuţi fizice: îndemânarea, forţa, tenacitatea, viteza, simţul orientării în
spaţiu.
Îndemânarea, văzută prin prisma dansurilor fie ele tematice sau populare este o calitate
motrică complexă ce pote fi dezvoltată pe tot parcursul orelor de educaţie fizică având
multiple interferenţe cu celelalte calităţi. Orice mişcare voluntară presupune un anumit indice
de îndemânare.
Am ales să tratez îndemânarea deoarece ea pote fi dezvoltată de la vârste mici. Orice
act sau acţiune motrică poate contribui direct la educarea şi dezvoltarea îndemânării. Structura
exerciţiilor trebuie să fie cunoscută de către elevi, pe baza exerciţiilor însuşite anterior.
Exerciţiile pentru dezvoltarea îndemânării sunt mai spectaculoase şi mai atractive pentru
copii, având o influenţă favorabilă şi asupra dezvoltării celorlalte calităţi.

Ca mijloace de dezvoltare a îndemânării pot fi: acţiuni motrice individuale sau în
perechi, ştafete, parcursuri aplicative şi jocuri dinamice şi nu în ultimul rând dansul. Prin
figuri de dans executate pe ritmuri muzicale se poate cultiva şi dezvolta muzicalitatea motrică,
importantă în învăţarea şi prezentarea dansului. Valenţele formative ale dansurilor rezultă din
multiplele posibilităţi pe care le include mesajul artistic, de a descoperi şi de a evidenţia cele
mai intime şi mai profunde laturi ale sensibilităţii umane. Prin elementele lor atletice şi
estetice, dansurile contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice(cognitive, afective,
volitive) precum şi a componentelor personalităţii. Însă în planul proceselor psihice, cu
siguranţă cele mai favorizate rămân stările afective pe care le implică şi le provoacă învăţarea
şi prezentarea unui dans.
După tratarea din punct de vedere teoretic a temei acestei lucrări, în partea practică, de
cercetare am testat modalitatea în care dansul dezvoltă îndemânarea la elevii clasei a II-a.
Pornind de la ipoteza conform căreia vârsta şcolarităţii mici este cea mai propice
pentru dezvoltarea îndemânării, se observă în cele trei teste aplicate la eşantionul
experimental şi de control că elevii testaţi au obţinut rezultate foarte bune. Dacă la eşantionul
experimental în orele de educaţie fizică s-au învăţat şi paşi de dans în momentul destinat
dezvoltării calităţilor motrice, elevii au fost capabili de performanţe ridicate. La eşantionul de
cotrol se observă faptul că rezultale obţinute la cele trei teste nu diferă foarte mult în testarea
iniţială faţă de cea finală în comparaţie cu eşantionul experimental, unde modificările valorice
sunt pregnant accentuate în sens pozitiv.
Utilizând şi paşi de dans în momentul dezvoltării îndemânării în orele de educaţie
fizică, copii au manifestat o atitudine de interes şi plăcere faţă de activităţile desfăşurate, fiind
puşi în ipostaza de a-şi utiliza debordanta energie specifică acestei vârste în scopul îndeplinirii
sarcinilor primite. Am testat o presupunere care s-a confirmat şi care poate servi şi altor cadre
didactice ca una dintre modalităţile de creştere a eficienţei învăţării.
În fiecare oră am destinat 5-7 minute dezvoltării îndemânării după veriga prelucrării
selective a aparatului locomotor prin exerciţii, jocuri, ştafete, paşi de dans păstraţi pe
parcursul mai multor lecţii. Am reuşit să perfecţionez această calitate motrică, dar şi să îi
stimulez pe elevi să practice cu plăcere acţiuni motrice specifice.
Între joc şi învăţare nu există o delimitare precisă, ci mai degrabă o punte de legătură.
Prin mişcare bine organizată şi structurată, cadrul didactic le poate deschide elevilor calea
spre un organism sănătos, capabil să asimileze informaţii noi din spaţiul şi universul ce-i
înconjoară.
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