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Tanszak A tananyag címe Források Kapcsolódó feladatok 
Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív, 

hangfelvétel, fénykép 

Grafika 1-3. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Illusztráció, Képregény 

 
 

szabadon választott 

Illusztráció-képregény 
készítése kedvenc 
mesédből 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

 

Grafika 4-8. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Tájkép 

Színek keverése. 

 

Kutakodj az interneten. 

 

Tervezz, majd színezd 
egy általad elképzelt 
tájképet.(alföld, hegyes 
vidék, erdő, stb.) 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4-es lapon. 

 

 

Zongora (Batta Katalin) Skálák, darabok gyakorlása. Kód: 6hb5c3s Napi egy óra gyakorlás. Hangfelvétel küldése a 
skálákról, darabokról. 

Zongora (Fodor Barbara) Skálák, ujjgyakorlatok, 
dalok, etüdök, előadási 
darabok gyakorlása 

Kód: 6hb5c3s 
https://www.youtube.com/
watch?v=k1-2AoDA8G4 

Részletes feladatok a 
classroomban egyénre 
szabva. 

Hangfelvétel egy adott 
darabról. 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

 Kód: 6hb5c3s   

https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4


Dráma - Színjáték Nyelvtörők tanulása : 1-3. 
évfolyam : Tamkó Sirató 
Károly : Vándor móka 
 
3-6. évfolyam :  Weöres 
Sándor :  Kínai templom 

Kurzus Kódja :  2lhu4cr A  nyelvtörők  egy Word 
dokumentumban vannak a 
classroomban. 

A videóra vett 
szövegmondás feltöltése a 
classroomba.    

Furulya  Etüdök  
Előadási darabok 

https://classroom.google.co 
m  
a kurzus kódja: a4cnj57  

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok!  

Klarinét Skálák  
Etüdök  
Előadási darabok 

https://classroom.google.co 
m  
a kurzus kódja: fym6ach 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok!  

Kerámia A debreceni kerámia https://classroom.google.com/  
Kód: igfrl3d 

Debreceni kerámia 
mintakincsek keresése az 
interneten 

Debreceni kerámia 
mintakincsek rajzolása 

Ütő Kisdob: Ritmusgyakorlatok: 
40.,41.,Knauer: 20., gyak- 
előkék, Előadási darabok - 
memorizálása 

https://classroom.google.co 
m Kód: dgestjq 
 

 A feladott anyag 
megtalálható a Kréta 
naplóban, - illetve személyes 
videochat hívás alkalmával 
egyénileg is megbeszélve. 

Szolfézs 

A pilisi tiszta búza c. 
népdal gyakorlása 
szolmizációval, ABC-vel, 
szöveggel.  

digitális feladatok 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/858706/%c3%a9nek-
zene/von%c3%b3s-

Zenehallgatás: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WESH6o6mU0 
https://www.youtube.com/
watch?v=KqSAGwa49MM 

Tk. 14.o./15.  
Tk. 23.o./ 39 

https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/858706/%c3%a9nek-zene/von%c3%b3s-hangszerek
https://wordwall.net/hu/resource/858706/%c3%a9nek-zene/von%c3%b3s-hangszerek
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https://www.youtube.com/watch?v=KqSAGwa49MM


hangszerek 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1001703/hangk%C3%B6z%
C3%B6k 

https://www.youtube.com/
watch?v=0LOzjb345aM - 

Korrepetíció Gyakorlás lassan, majd 
gyorsítva. 

Kód: dvz4efm https://www.youtube.com/wa
tch?v=YEV5BcOfKC8 
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