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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 

Alkalmazott grafika 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Bélyegtervek készítése 
Technika: színes ceruza 
vagy filctoll 

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

Alkalmazott grafika Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Logótervezés Iskoládhoz kapcsolódóan 
tervezz logót, amely tükrözi, 
kifejezi iskoládat a te 
meglátásod szerint. 

Zongora (Batta Katalin) Skálák és a darabok 
gyakorlása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Napi 1 óra gyakorlás. Hangfelvétel küldése a 
skáláról és a darabokról. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Személyre szabott 
gxakorlatok III. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=8ZQWhyx9PG4 
Zongoraóra-a kezdő tanítás 
módszertana, segítség a 
szülőknek 

Hangfelvétel beküldése egy-
egy adott darabról, skáláról. 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

Egyénileg kiadva Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Dráma - Színjáték 1-3, évfolyam : Csukás 
István “Egérmese “ 
verstanulás 
3-6. évfolyam : Babits Mihály 
: Fekete ország - 
verstanulás 
Mindkét csoport :  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A versek mindkét csoportnak 
word dokumentumban 
vannak-classroom 
 

Gyermekszínjátszók 

A megtanult vers rögzítése 
videóra, vagy hangfájl 
formátumban és beküldése 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZQWhyx9PG4
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQWhyx9PG4


Kifejezésmódok- a színházi 
nyelv és forma 

példatára- 3. rész 

                                                           
Kifejezésmódok a színházi 
nyelv és forma . 

https://www.youtube.com/watch
?v=Sri_Zmj52tA&feature=youtu
.be NÉZZÉTEK MEG A 
VIDEÓT ! 

Furulya  Etüdök  
Előadási darabok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 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 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 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  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Ütő  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Szolfézs  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sri_Zmj52tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sri_Zmj52tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sri_Zmj52tA&feature=youtu.be


Korrepetíció Gyakorlás. Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Weber: Bevezetés, téma és 
variációk            
Schubert: Op. 51, No. 1. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqdiX8ujJJc
https://www.youtube.com/watch?v=GqdiX8ujJJc
https://www.youtube.com/watch?v=VlsxNoqzhk0

