
 

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: Illusztráció 

Anyag: Képregény 

 

classroom 

axxr4wa Feladat: Illusztráció-
képregény készítése 
kedvenc mesédből 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küld meg a classroom-ba 

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

Témakör: Tájkép 

Anyag: Színek keverése 

classroom 

46c66p5 Tervezz, majd színezd 
egy általad elképzelt 
tájképet.(alföld, hegyes 
vidék, erdő, stb.) 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4-es lapon. 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küld meg a classroom-ba 

Zongora Önálló gyakorlás a beküldött 
felvételekhez írt szempontok 
szerint. 
 
Online órák a meeten 
keresztül az egyeztett 
egyéni időpontokban 
csütörtök-pénteki napon. 
 
Pihentető játék:  
http://tanksw.com/piano-
tiles/ 
 

Classroom. 
Tanulói kottaanyag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tanksw.com/piano-tiles/ 
 

Önálló gyakorlás,ismétlés 
Részvétel az online órán: 
 
Március 18. csütörtök: 
13.00:Szűcs Nelli 
13.30:Orosz Emma 
14.00:Kima Regina 
14.30:Pázmány Máté 
15.00:Szabó Kamilla 
15.30:Dávid Márton 
16.00:Laczkó Richárd 
16.30:Vogel Patrick 
17.00: Vogel Christian 

Classroom: 5l657hv 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
A játék legalább 2 
eredményének 
képernyőfelvétele. 

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


 
Március 19. péntek: 
13.00: Tőzsér Blanka 
13.30:Győry-Szabó Csenge 
14.00: Lugosi Lívia 
14.30:Oláh Máté 
15.00: Czirják Ádám 
16.00:Nagy Minna 
 
“Csempejáték” további 
használata legalább 2x.  

 
Kurzus kód 

Dráma - Színjáték Tavaszi versike Google Classroom A vers hangsúlyos 
elmondása 

Beadandó : A vers elmondása- 
beküldése hangfájl 
formátumban 

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. Az online órán beszámoló a 
gyakorlásra kiadott nyagból. 

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. Az online órán beszámoló a  
gyakorlásra kiadott nyagból. 

Kerámia Húsvéti tojásminták 
gyűjtése, rajzolása 

Classroom   

Ütő     

Szolfézs Zenehallgatás Saint-Saens: 
Állatok farsangja 

https://www.youtube.co

m/watch?v=GcyFV9Pv6

_w 

füzetbe rövid jegyzet,  rajz 
készítése 

Google Classroom-ba 
kiküldve 

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

 Bejelentkezés,igények 
leírása. 

Classroom: lmbwrhi 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGcyFV9Pv6_w%26fbclid%3DIwAR2cPXxQ0PgIcW_BxVXo_CxHTMcNpJP1XllbffK9o6MB1EzW-hOXP-QGYMA&h=AT2a_8osjc3N4hzNcYDEa6kcBu3zziUZoQr5ftZC_J1b-8oQ_Z3vXFNGsiKBWmKxR1MZ1z6nMEuAu0f7EOSXNmb_nXgDQLnqjQVOSNEiGbG45d2xRCaYUN_7E1-NKDsMD_YxUQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGcyFV9Pv6_w%26fbclid%3DIwAR2cPXxQ0PgIcW_BxVXo_CxHTMcNpJP1XllbffK9o6MB1EzW-hOXP-QGYMA&h=AT2a_8osjc3N4hzNcYDEa6kcBu3zziUZoQr5ftZC_J1b-8oQ_Z3vXFNGsiKBWmKxR1MZ1z6nMEuAu0f7EOSXNmb_nXgDQLnqjQVOSNEiGbG45d2xRCaYUN_7E1-NKDsMD_YxUQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGcyFV9Pv6_w%26fbclid%3DIwAR2cPXxQ0PgIcW_BxVXo_CxHTMcNpJP1XllbffK9o6MB1EzW-hOXP-QGYMA&h=AT2a_8osjc3N4hzNcYDEa6kcBu3zziUZoQr5ftZC_J1b-8oQ_Z3vXFNGsiKBWmKxR1MZ1z6nMEuAu0f7EOSXNmb_nXgDQLnqjQVOSNEiGbG45d2xRCaYUN_7E1-NKDsMD_YxUQ


Néptánc Izolációs gyakorlat https://www.youtube.com/wa
tch?v=OZl6FtaoWzk&t=174s 

Videóban található gyakorlat 
végrehajtása. 

 

 

 


