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Művészeti tanszakok 
 

 

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

hangfelvétel, fénykép 

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

Tavaszi képek a kurzus kódja: grkosfs Tavaszi virágok készítése  

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

Tanulmányrajzok készítése a kurzus kódja: 4qe52r3 Keresztmetszet, 
hosszmetszet 

Rajzold le pl. gyümölcsök, 
termések…… 
keresztmetszetét és 
hosszmetszetét. 

Technika: grafit ceruza 
(tónus) 

Méret: A4-es lapon, 
minimum 4 alkotás 

 

Zongora (Batta Katalin) Skálák, darabok gyakorlása.  Kurzus kód: 6hb5c3s Napi 1 óra gyakorlás. Hangfelvétel küldése a 
skálákról és a darabokról: 
29-éig. 

Zongora (Fodor Barbara) Skálák, ujjgyakorlatok, 
etüdök, népdalok 

Kurzus kód: 6hb5c3s A classroomban egyénre 
szabott feladatok 

Egy hanfelvételt egy általam  
kijelölt darabról 
visszaküldeni 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

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

 



Dráma - Színjáték https://www.youtube.com/wa
tch?v=u8uqHccR-G8  
Filmnézés:  1-3 évolyam :  
Süsü a sárkány kalandjai 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=f9EntSSQx-Q 
 
Filmnézés :  3-6. csoport  
Mindenki című film 

belépési kód : google 
classroom: 2lhu4cr 

Feladat :  1-3 évfolyam 
 
Mi tetszett a legjobban ?  
Írj 4-5 mondatot a látottakról 
! 
 
 
Feladat : 3-6. évfolyam  
Milyen élmény volt számodra 
a film megtekintése ? 
 
Írd le néhány mondatban az 
érzéseidet ! 
 

 A leírtak lefényképezése és 
beküldése a google 
classroomba ! 
 
 
 
 
A leírtak lefényképezése és 
elküldése a google 
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  Kurzus kód: igfrl3d   

Ütő  a kurzus kódja: dgestjq   

Szolfézs Ritmusgyakorlatok Kurzus kód: ap5yokr A heti tananyagot 
megtaláljátok a classroom-
ban 1 és 2 osztályosok külön 
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- külön, és a Kréta naplóban 
is. A megadott határidőre 
küldjétek vissza az 
észrevételeiteket és a 
megoldást. Jó gyakorlást 
kívánok! 

Korrepetíció Gyakorlás tartva a mérőt. Kurzus kódja: dvz4efm https://www.youtube.com/wa
tch?v=QqJvqMeaDtU 202. 
03. 16. 
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