
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 

Témakör: Tavasz 

Anyag: Tavaszi virágok 
készítése 

Kutakodj a neten :) 
 
Classroom 

Kurzus kód: axxr4wa 

 

Virágok készítése 

Rajzold le a kedvenc 
tavaszi virágodat. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

A kész alkotást névvel 
ellátva  fotózd és küld 
meg a classroom-ba.. 

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

Témakör: Természeti 
formák 

Anyag: Tanulmányrajzok 
készítése 

Kutakodj a neten :) 
 
Classroom 
 

Kurzus kód: 46c66p5 

Feladat: Keresztmetszet, 
hosszmetszet 

Rajzold le pl. gyümölcsök, 
termések…… 
keresztmetszetét és 
hosszmetszetét. 

Technika: grafit ceruza 
(tónus) 

Méret: A4-es lapon 4 
alkotást készíts. 

A kész alkotást névvel 
ellátva  fotózd és küld 
meg a classroom-ba.. 

Zongora Önálló gyakorlás. 
 
! Március 18-19 (csütörtök 
vagy péntek)-i napokon 
meet-en keresztül tartok órát 
12-17 közötti idősávban.  
 
Pihentető játék:  
http://tanksw.com/piano-

 Tanulói kották.  
 
A választott időpontok 
állandó lesz! 
 
 
 
 
http://tanksw.com/piano-tiles/ 

A legutóbb tanult mű(vek) 
gyakorlása 
 
 
Március 18 vagy 19-re 1 
online foglalkozás 
időpontjának kérése. 
 
“Csempejáték” használata 

A gyakorlás  eredményéről 
hang, ha lehetséges 
videofelvétel elküldése 
március 12-éig a 
classroomba.  
 
Videofelvétel esetén csak a 
kezek lehetnek láthatóak! 
 

http://tanksw.com/piano-tiles/
http://tanksw.com/piano-tiles/


tiles/ 
 

 
 

legalább 2x.  A játék legalább 2 
eredményének 
képernyőfelvétele. 
 

Classroom: 5l657hvKurzus 
kódja 

Dráma - Színjáték     

Furulya  Önálló gyakorlás a 
classroom-ban feladott 
anyagból. Konzultáció a 
csütörtöki napokon, az 
órarendi időpontoknak 
megfelelően, meet-en 
keresztül történik. 

Lőrincz-P: Furulya iskola 
Süss fel nap. 
Előadási darabok, 
melyeknek a kottája ki lett 
osztva. 

Az eddig tanultak ismétlése. A konzultáción 
megbeszéltek szerint, 
minden héten hangfelvétel 
küldése a classroom-ba. 

Klarinét Önálló gyakorlás a 
classroom-ban feladott 
anyagból. Konzultáció a 
hétfői napokon, az órarendi 
időpontoknak és a 
megbeszélteknek 
megfelelően, meet-en 
keresztül történik. 

Kovács klarinét iskola 
Perényi: Etüdök 
Előadási darabok, 
melyeknek a kottája ki lett 
osztva. 

Az eddig tanultak ismétlése. A konzultáción 
megbeszéltek szerint, 
minden héten hangfelvétel 
küldése a classroom-ba. 

Kerámia Apró figurák, állat- és 
emberformák megmintázása 
gyurmából 

Classroom   

Ütő Ritmusskála kisdobon. 
Skálák 3#3b-ig 
dallamhangszeren. 
Tanult gyermekdalok és 
előadási darabok ismétlése. 
Alapritmusok 
dobfelszerelésen. 

https://www.youtube.com/wa
https://www.youtube.com/wa
tch?v=j27EdEJ6Co0 
tch?v=b8Ts7LgPnk 
Balázs-Zempléni 
kisdobiskola. Otthoni kották. 

Hangszer adta lehetőség 
szerinti otthoni gyakorlás. 
Online órák időpontjai: 
Szerdánként 12.00 és 18.00 
óra között. 

Hangfelvétel küldése a 
classroomba illetve 
messengeren keresztül. 

Szolfézs     

Korrepetíció Tanult művek kísérete, 
egyéni egyeztetés alapján a 
meet-en keresztül. 

 Bejelentkezés,igények 
leírása. 

Classroom: lmbwrhi 

Néptánc Néptánc előadás https://youtu.be/rRRFldzwdg   

http://tanksw.com/piano-tiles/
https://www.youtube.com/wahttps:/www.youtube.com/watch?v=j27EdEJ6Co0
https://www.youtube.com/wahttps:/www.youtube.com/watch?v=j27EdEJ6Co0
https://www.youtube.com/wahttps:/www.youtube.com/watch?v=j27EdEJ6Co0
https://youtu.be/rRRFldzwdgo


megtekintése o 
Sánta Gergő- Honvéd 
Műhely: Hecc 

 

 

https://youtu.be/rRRFldzwdgo

