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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 

SZORGALMI! 

Témakör: Alkalmazott 
grafika 
Anyag: Illusztráció 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hogyan élted meg a 
karantént?  Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

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

SZORGALMI! 

Témakör: Alkalmazott 
grafika 
Anyag: Illusztráció 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hogyan élted meg a 
karantént?  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. 
Osztályozni fogom. 
Messengeres videóhívásos 
online óra. 

Zongora (Fodor Barbara) Skálák darabok gyakorlása Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Személyre szabott feladatok 
a classroomban. 
Zongoraiskola 1. 
Zongora-ABC 1., 2. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=0nJHeQIb-7U 

Hanganyag küldése az adott 
darabról. 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ZQWhyx9PG4
https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U
https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U


Dráma - Színjáték 
  

1-3. évfolyam :  Retró 
bábfilmek -   Hakapeszi Maki  : 
A varázspálca című epizód 
megtekintése . 
 
 
3-6. évfolyam : 

1. “ Színházak éjszakája - 
Debrecen 2018 ( 
Kulisszák mögött ) 
 

2. Színházak éjszakája - 
Debrecen 2019. ( Pál 
utcai fiúk- Éljen a 
grund - tánctanítás 

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

?v=BXrqQ-qmXG8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=BXrqQ-qmXG8 

https://www.youtube.com/watch
?v=l11yFc5LQG0 

 

 

BEADANDÓ FELADAT : A 
legtanulságosabb, vagy 
leghumorosabb rész 
lerajzolása, lefotózása, 
beküldése 
 
 
 
 
 
 
BEADANDÓ FELADAT : A két 
videós anyag megtekintése, 
összehasonlító elemzése, 
lefotózása, beküldése 

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   

https://www.youtube.com/watch?v=BXrqQ-qmXG8
https://www.youtube.com/watch?v=BXrqQ-qmXG8
https://www.youtube.com/watch?v=BXrqQ-qmXG8
https://www.youtube.com/watch?v=BXrqQ-qmXG8
https://www.youtube.com/watch?v=l11yFc5LQG0
https://www.youtube.com/watch?v=l11yFc5LQG0


Krétában) 

Ütő Knauer: 
Kisdobiskola,gyakorlatok, 
duók,  
Előadási darabok, 
Kamara darabok 
metronómmal 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok a Kréta 
naplóban, illetve az online 
órán megbeszéltek szerint 
kérem az anyagot. A közös  
duókhoz küldjétek el a saját 
szólamot,egymásnak, 
metronómmal feljátszva, erre 
gyakoroljátok a saját 
szólamot. 

Szolfézs Krieger: Bourrée 
A bourrée fogalma 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Szolmizálás és ábécés 
hangnevek gyakorlása 

Korrepetíció Gyakorlás figyelve a 
tempóra. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Furulyaszó kísérettel 
Telemann: a-moll szit    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrDZRh5Hpj4
https://www.youtube.com/watch?v=qObeS2vt2_4

