
   

2020. május 5- 8.  

Hétfőn nincs tanítás (tanítás nélküli munkanap) 
 

 

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. Hangfelvétel küldése a 
skáláról és a darabokról. 
 
Webex meeting: 2020. 
május 08. péntek 10.00. 
 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Zongoraóra alapok 1., 2., 3. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0nJHeQIb-7U 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=k1-2AoDA8G4&t=6s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kh28h0HZ9XY&t=32s 

Személyre szabott 
gyakorlatok a classroomban. 

Hangfelvétel küldése az 
aktuális darabokról, 
skálákról. 
Webex meeting: 2020. 
május 08. péntek 11.00 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Webex meeting: 2020. 
május 08. péntek 10.00 
 

Dráma - Színjáték 
1-3. évfolyam :  Videó :  
Nézzétek meg a Kőleves 
című előadást ! 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=y4XqDRpqbGY 

3-6. évfolyam :  Videó :   
Nézzétek meg a „ Költői 
verseny „  című előadást – 
felnőtt szereplők 

https://www.youtube.com/
watch?v=lNV_a9E3IEs&t=84
6s 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
Beadandó: 1-3 évfolyam 

Kérdések : 1. Mi az ami  
tetszett benne ? 2.Mi nem ? 

                 

Válasz : Egy-egy mondattal 
válaszoljatok  egy füzetlapra, 
fotózzátok le és küldjétek be ! 

Beadandó : 3-6. évfolyam 

 Írjátok le, mi az ami 
tetszett és mi nem. ( ha 
volt ilyen ) 

A válaszokat fotózzátok le 
és küldjétek be !   ( Kb:  4-5 
mondat elég ) 

https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U
https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=y4XqDRpqbGY
https://www.youtube.com/watch?v=y4XqDRpqbGY
https://www.youtube.com/watch?v=lNV_a9E3IEs&t=846s
https://www.youtube.com/watch?v=lNV_a9E3IEs&t=846s
https://www.youtube.com/watch?v=lNV_a9E3IEs&t=846s


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) 

Knauer: 36.gyak.- duó 
összejátszása az elküldött 
felvételekre, Knauer: 
Kisdobiskola: 14, 15., 20., 
36.,II.rész, 3.,5.,  gyakorlatok 

Bordás István.: Budapest- 
Debrecen 4 óra - 
meghallgatása youtube-n 

Szolfézs Zenei fogalmak 
Bach: Menuet 
Kottázás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Dobszay László: A hangok 
világa 2. 175. oldal 316.; 
50. oldal 81. A 

Zenei rejtvény kitöltése; 
feladatok megoldása, 
betűkottából kottázás. A 
feladatok a classroomban 

Korrepetíció Gyakorlás figyelve a 
tempóra. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=RKtegHSdtrk 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EyxbTNgQMlo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKtegHSdtrk
https://www.youtube.com/watch?v=RKtegHSdtrk
https://www.youtube.com/watch?v=EyxbTNgQMlo
https://www.youtube.com/watch?v=EyxbTNgQMlo

