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Ten tydzień poświęcamy nauce tańca „Belgijka”. W trakcie tego tańca można się wybiegać, zmęczyć. 

Belgijka integruje ludzi, bo polega na wielokrotnej wymianie partnerów tanecznych, a do tego wiele 

osób może ją tańczyć jednocześnie. 

Ruch przy muzyce jest ciekawą  formą zajęć dla większości uczniów, ponieważ pozwala odreagować 

napięcia, daje możliwość radosnego i spontanicznego „wyżycia się”. Ruch przy muzyce jest 

gimnastyką ciała, poprawiającą kondycję i samopoczucie ucznia. Ćwiczenia przy muzyce rozwijają 

nie tylko refleks, spostrzegawczość, pamięć, ale poprzez odpowiednie działania kształtują osobowość 

dziecka.  

 

Belgijka - taniec ludowy, popularny szczególnie we Francji, tańczony w parach ustawionych w kole, z 

wymianą partnerów, zalicza się do grupy tzw. mikserów. 

Belgijka  tańczona  jest w zasadzie tylko do dwóch utworów: najczęściej do " 't Smidje " w wykonaniu 

zespołu Laïs oraz do utworu "Takie ładne oczy" zespołu Czerwone Gitary. 

W Polsce taniec belgijski zdobył ogromną popularność wśród uczestników oaz, wesel, studniówek, 

konwentów, pielgrzymek oraz obozów harcerskich. Próba pobicia rekordu największej ilości osób 

tańczących belgijkę odbyła się podczas Dni Obornik Wielkopolskich 17 czerwca 2016 i była ich 

inauguracją. Zgromadziła na terenach zielonych Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 1 im. UNICEF w 

Obornikach łącznie 1428 osób z m.in. szkół oraz studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rekord 

ten został pobity 1 czerwca 2017 na Rynku Wielkim w Zamościu z okazji obchodów Dnia Dziecka. 

Próba pobicia rekordu zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Zamość okazała się być udana 

- wzięło udział 2798 osób. 

Układ choreograficzny 

Osoby dobierają się w pary damsko-męskie. Następnie należy utworzyć 2 koła: mniejsze 

mężczyzn w środku, większe kobiet na zewnątrz.  

1. Pary wykonują 4 kroki w przód, obrót i 4 kroki w tył. 

2. 4 kroki w przód, obrót, 4 kroki w tył. 

3. Doskok do siebie, odskok, zmiana miejsc. 

4. Doskok do siebie, odskok, zmiana miejsc (partner wraca do wewnętrznego koła na 

swoje pierwotne miejsce, a partnerka wraca do zewnętrznego koła, ale do następnego 

partnera do tyłu [w polskiej wersji do przodu]). 

Belgijka na lekcji wychowania fizycznego -    https://www.youtube.com/watch?v=mFRJSdAwdkQ 

Zaproście najbliższych do wspólnego tańca i bawcie się dobrze  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec_ludowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mixer_(rodzaj_ta%C5%84ca)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFs
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwone_Gitary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwent_fan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_trzeciego_wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka

