
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 

tavaszi szünet   
 

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

tavaszi szünet   
 

Zongora Felkészülés online 
órákra,online órák.  

Tanulói kottaanyag A szünet előtt elküldött 
anyagok észrevételei szerinti 
gyakorlás. 
Online órák:  
04.08: 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:Kocsis Emese 
16.30:Vogel Patrick  
17.00: Vogel Christian 
 
04.09.:péntek: 
12.00:Kiss Karolina 
13.00: Tőzsér Blanka 
13.30:Győry-Szabó Csenge 
14.00: Lugosi Lívia 
14.30:Oláh Máté  
15.00: Czirják Ádám  
15.30: Laczkó Richard 
16.00:Nagy Minna 

Classroom: 5l657hv 

Dráma - Színjáték Végh György : Virághozó 
április 

classroomba feltöltött feladat A vers hangsúlyos 
elmondása 

Hangfájl formátumban a 
felvett versmondás 
beküldése a classroomba 
Határidő : 04.09.péntek 



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 
a tavaszi szünet után. 

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 Tavaszi virágok rajzolása Classroom   

Ütő Kisdobetűdök, gyermekdalok 
és a tanult előadási darabok 
gyakorlása.  
Felsőbb évfolyamok 
esetében skálák 4# 4b -ig, 
alapritmusok 
dobfelszerelésen. 

Balázs-Zempléni: 
Kisdobiskola 
Ütős muzsika kezdőknek. 
Előadási darabok otthoni 
kottái. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=C-gnhW7UOF0 

Ajánlott videó 
megtekintése,tanult anyag 
ismétlése. 

Beszámoló az online órák 
alkalmával, saját 
hangfelvétel küldése. 

Szolfézs Zenehallgatás 
 
 
Teszt 

Ravel: Lúdanyó meséi (5 
tétel) 
Youtube 
Classroom 

Füzetbe való jegyzetelés 
 
 
 
Zenei tesztfeladatok 
megoldása 

 
 
 
Google Űrlap teszt kitöltése 
és visszaküldése április 16-
ig a Classroom-ba 

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

 Bejelentkezés,igények 
leírása. 

Classroom: lmbwrhi 

Néptánc Ritmusgyakorlat.  Helyben ugrálás: Terpesz 

állásba, majd zárt állásba és ezt 

folyamatosan váltogatni 

(terpesz- zár- terpesz- zár és így 

tovább). Eközben a cifra 

ritmust kell tapsolni (ti-ti-tá). 

 

 


