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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) Az eddigi darabok 
gyakorlása. 
Darabok kijelölése a nyárra. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Napi 1 óra gyakorlás. 
 

Nem kell beküldeni 
felvételeket. 

Zongora (Fodor Barbara) Az eddig elsajátított 
zenedarabok szintentartása, 
további gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Zongoraiskola 1. 

 Tetszőleges darab-
választás, nyári ajánlás 



Zongora-ABC 1. 2. 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Dráma - Színjáték 1-3. évfolyam: VIZSGA 
 
 
 
3-6. évfoyam VIZSGA 
 
 
 
 
Tetszőleges színházi 
előadás megtekintése 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A vizsga anyaga a 
classroomban mellékelve 
 
 
 
A vizsga anyaga a 
classroomban mellékelve 
 
 
youtube videók 
 
 
 
 

Beadandó :  a vizsga 
anyagának rögzítése, 
beküldése mindkét 
csoportnak 
 
 
 
 
 

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 Népdal kottázása (hiányos 
kotta kiegészítése) 
 
Sík a puszta c. népdal 
szolmizálni és beírni ábécés 
hangokkal 
 
Tanult zenei szakkifejezések 
ismétlése  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Dobszay László: A hangok 
világa 2. 103/151 
 
131/194 D. 
 
 
 
 
Digitális feladatok 

A heti tananyag a 
classroomban  található. 
Küldjétek vissza a megadott 
határidőr! 

Korrepetíció A régi darabok gyakorlása, 
tökéletesítése. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Spongebob - pipe   

Furulya kísérettel 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aGD_gJtiuak
https://www.youtube.com/watch?v=hII96OxKJfw

