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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 
Mesebeli természet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Mesés természet 

Készíts mesealakok 
felhasználásával egy 
képzeletbeli természetet. 

 Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

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

Alkalmazott grafika 
Mesebeli természet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Mesés természet 

Készíts mesealakok 
felhasználásával egy 
képzeletbeli természetet. 

 Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

Zongora (Batta Katalin) Skálák és a darabok 
gyakorlása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Napi 1 óra gyakorlás. 
 
Zongoraóra 

Hangfelvétel küldése a 
skáláról és a darabokról. 
 

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


Zongora (Fodor Barbara) Skálák, gyakorlatok, 
darabok, népdalok 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Feladatok személyre szabva  
Kották: 
Zongoraiskola(Komjáthy) 1. 
kezdőknek 
Papp Lajos: Zongora.ABC1. 
2. 

https://www.youtube.com/watch
?v=kh28h0HZ9XY 

https://www.youtube.com/watch
?v=0nJHeQIb-7U&t=3s 

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

 

Hangfelvétel küldése, video 
messenger órák megtartása 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

Skálák, gyakorlatok, 
darabok, népdalok 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Hangfelvétel küldése, video 
messenger órák megtartása 

Dráma - Színjáték 1-3. évfolyam :  Frakk a 
macskák réme 1-3. rész 
megtekintése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6. évfolyam : SMS - ék , 
telefonos dolgaink című 
gyermekelőadás 
megtekintése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/watch

?v=sz7-
so38ies&list=PLWDetJwccP5c
ZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&i
ndex=3 

https://www.youtube.com/watch
?v=IA1SEt8st-
8&list=PLWDetJwccP5cZiBfDp
UMS2WxFQIzM5BTX&index=2 

https://www.youtube.com/watch
?v=zC-
UKUUW7l0&list=PLWDetJwcc
P5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BT
X&index=1 

 

  

https://www.youtube.com/watch
?v=TlPGLypgciU&t=8s 

 

 

A legviccesebb jelenet 
lerajzoláse, lefotózása, 
beküldése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kb : 4-5 mondatos elemzés 
a darab egészéről , a 
szereplők játékáról 
mozgásról. Az elemzés 
lefotózása, beküldése. 

Furulya  Etüdök  Google Classroom (kód a  A heti tananyagot 
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Előadási darabok  Krétában) 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 Gyurmázás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Színes lepkék, virágok 
készítése gyurmából, só-liszt 
gyurmából 

Fénykép az alkotásokról 

Ütő  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Szolfézs Feladatsor:  
Henry Purcell: g-moll 
Menuet (szolmizálás és 
ábécés hangok gyakorlása); 
A régi és az új stílusú 
magyar népdalok jellemzői 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Kottázás gyakorlása a 
füzetbe 

Korrepetíció Gyakorlás figyelve a 
tempóra. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Beethoven: Marmotte 

Han Kim 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iADt2jrwKYo
https://www.youtube.com/watch?v=H6m6UaPw5do

