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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 

Itt a tavasz-virágok 
készítése festéssel, 
ragasztással 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=30&v=n4
JbdKox-
8M&feature=emb_logo 

Tetszőleges technika Rajz 

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

Itt a tavasz-virágok 
készítése festéssel, 
ragasztással 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=30&v=n4
JbdKox-
8M&feature=emb_logo 

Tetszőleges technika Rajz 

Zongora (Batta Katalin) 
 
 
 
 
 
 
 
Zongora (Fodor Barbara) 
 
 
 
 
 
Zongora (Szabóné Tóth 

C-dúr skála, aktuális 
darabok gyakorlása. 
 
 
 
 
 
 
Aktuális skálák: C- dúr, G -
dúr gyakorlása 
Gömbölyű kéztartás!! 
A feladott darabok 
kigyakorlása. 
 
Aktuális skálák: C- dúr, G -

 
 

Figyelj a kéztartásra, a hát 
egyenes. Ügyelj a ritmusra, 
az ujjrendre. Gyakorolj 
minden nap 1 órát. Ha 
minden tökéletesen megy, 
haladj tovább az anyaggal, 
vagy kérd a segítségem! 
 
Kéztartás, ujjrend! Mindig 
külön j és külön b kézzel 
gyakorolj, utána rakd össze 
a darabot.  
 
 
A feladott darabok 

Minden héten fel lehet venni 
a begyakorlott skálát, 
darabot hangfelvevővel, és 
el lehet küldeni. 
Google Classroom kurzus 
kódja: 
6hb5c3s 
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Katalin) 
 

dúr gyakorlása, külön kézzel 
és együtt is. 
Ügyeljetek a helyes  
kéztartásra!! 
 

kigyakorlása, memorizálása 
Kurzus kódja: kijquhh 

Alsós énekkar El condor pasa,  
Skip to my Lou, 
Ten green bottles, 
Row, row, row your boat 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=QqJvqMeaDtU , 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=c5dy9BsTy-Q ; 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=T0ooQv7oHvw&t=1s , 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=rafox-9P3r8&t=55s 
2020. 03. 15. 
 

 
 
 

Abszolút nem kötelező 
semmi, de hallgathatod, 
énekelheted, tanulgathatod 
ezen dalokat. 
 

Dráma - Színjáték Az új darab szövegének 
tanulása ( 1. és 2. csoport 

1. csoport  :  Taskó 
feleséget keres 

2. csoport :  A 
csudahalott 

belépési kód : google 
classroom 
2lhu4cr 

 

Furulya 1  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: a4cnj57 

  

Furulya 2  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: wh65z5r 

  

Furulya 3  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: vfdhpfq 
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Furulya 4  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: o6o375n 

  

Furulya 5  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: iqgb5z7 

  

Klarinét 1  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: fym6ach 

  

Klarinét 2  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: j5wmdz5 

  

Klarinét 3  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: gziprv5 

  

Klarinét 4  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: coqmhfn 

  

Kamarazene  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: fosq6yd 
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