
 

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: Alkalmazott 
grafika 

Anyag: Bélyegtervek 
készítése 

Classroom  

Meríts ötleteket a netről. 

 

Feladat: Bélyegtervek 
készítése 

Méret: A5-ös lapon 4 db 
bélyeg tervet készítés 

Technika: színes ceruza vagy 
filctoll 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje 

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

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

Témakör: Alkalmazott 
grafika 

Anyag: Logótervezés. 

  

. 

 

Classroom  

Meríts ötleteket a netről. 

 

Feladat: Iskoládhoz 
kapcsolódóan tervezz 
logót, amely tükrözi, 
kifejezi iskoládat a te 
meglátásod szerint. 

Méret: A4-es lapon 4 db 
logó terv készítése 

Technika: színes ceruza 
vagy filctoll 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje 

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

Zongora Önálló gyakorlás az online 
órákon megbeszéltek 
szerint.  

Classroom.  
 
Tanulói kottaanyag 

Önálló gyakorlás,ismétlés  
 
Részvétel az online órán: 

Classroom: 5l657hv 



 
Online órák a meeten 
keresztül az egyeztett 
egyéni időpontokban 
csütörtök-pénteki napon. 

Március 25. 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  
 
Március 26. 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 
 

Dráma - Színjáték Videó megtekintése - 
Színjátszó Fesztivál  https://www.youtube.com/

watch?v=bL733clNIl0 

 

A megtekintés után néhány 
elemző mondat - 1. 
osztálynak rajz készítése 

Beadandó : Az írás , illetve 
rajz  lefotózása beküldése a 
classroomba .  
határidő : 03.26. 

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 Gipszlenyomatok tervezése 
és készítése 

Classroom   

Ütő Balázs-Zempléni 
kisdobiskola etűdjeinek 
önálló gyakorlása. 
Weiner: Rókatánc 

Balázs-Zempléni 
kisdobiskola. 
A tanult előadási darabok 
otthoni kottái. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FwkPuaZGyj4 

Az eddig tanult etűdök és 
előadási darabok ismétlése. 

Hangfelvétel küldése, 
számonkérés az online órák 
keretében. 

Szolfézs Zenehallgatás: Saint-Saens: 
Állatok farsangja (folytatás, 
mostmár végig) 

www.youtube.com/watch?v=
GcyFV9Pv6_w 
 

Füzetbe jegyzet készítése, 
rajz készítése 

A Google Classroom-ba 
kiküldve. 

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

  Classroom: lmbwrhi 

Néptánc Classroomban    

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GcyFV9Pv6_w
http://www.youtube.com/watch?v=GcyFV9Pv6_w

