
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: Illusztráció 

 

Classroom 

Feladat: Hogyan éled, 
élted meg a karantént 
(iskola, osztálytársak, 
barátok, tanárok hiánya 
személyes találkozás 
nélkül) 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

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: Illusztráció 

 

Classroom 

Feladat: Hogyan éled, 
élted meg a karantént 
(iskola, osztálytársak, 
barátok, tanárok hiánya 
személyes találkozás 
nélkül) 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

A mű elkészítésére lehetőség 
szerint fordíts sok időt, mert 
alapos és aprólékos 

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



kidolgozást igényel, annak 
elkészítse, és éppen ezért 2 
hét annak beadási határideje 

Zongora Önálló gyakorlás a múlt 
heti online órák alapján. 
 
Online óra 
 
 Pótló óra egyeztetés után 
online óra. 
 
Választható időpontok: 
 
Szerda: 
 
14.00-14.30 
14.30-15.00 
15.00-15.30 
15.30-16.00 
16.00-16.30 
17.00-17.30 
17.30-18.00 
 
Csütörtök: 
 
13.30-14.00 
14.00-14.30 
17.30-18.00 
 
Péntek: 
 
13.30-14.00 
17.30-18.00 
 

Tanulói kották. A tanult művek gyakorlása. 
Online órára történő 
jelentkezés és részvétel. 
 
 
Szerda: 
16.30-17.00:Lugosi Lívia 
 
Csütörtök: 
13.00-13.30: Győrffy-SZabó 
Csenge 
14.30-15.00:Czirják Ádám 
15.00-15.30: Szabó Kamilla 
15.30-16.00:Laczkó Richárd 
16.00-16.30: Dávid Márton 
16.30-17.00:Fazekas Dóra 
17.00-17.30: Vogel Patrick 
 
Péntek: 
13.00-13.30:Szilágyi Szonja 
14.00-14.30: Vogel Christian 
14.30-15.00:Tőzsér Blanka 
15.00-15.30:Orosz Emma 
15.30-16.00: Kiss Karolina 
16.00-16.30: Pázmány Máté 
16.30-17.00: Nagy Minna 
17.00-17.30: Oláh Máté 
 

Online óra vagy felvétel 
beküldése a gyakorlásról. 

Dráma - Színjáték A rátóti csikótojás 
https://www.youtube.co
m/watch?v=cWgiTt1h3Z
0 Nyírbátori diákszínpad 
előadása 

classroomban 

Az előadás megtekintése, 
elemzése . 

Beadandó :   elemzés fotója, 
illetve elsősöknek rajz 
határidő : 05.07. 

https://www.youtube.com/watch?v=cWgiTt1h3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=cWgiTt1h3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=cWgiTt1h3Z0


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 Színes lepkék, virágok 
készítése gyurmából, só-liszt 
gyurmából  

Classroom   

Ütő Felsőbb évfolyamok 
esetében skálák 4# 4b -ig 
dallamhangszeren, 
alapritmusok 
dobfelszerelésen.  
Lineáris dobolás. 
Weiner: Rókatánc 
Balázs-Zempléni 
kisdobiskola etűdjei 

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 Ismétlés és gyakorlás. Digitális feladatok a 
Classoomba feltöltve. 

Az eddig tanultak ismétlése. A Classroomba levő 
feladatok. 
 

Korrepetíció Igény szerinti korrepetíció a 
meet-en keresztül. 

Tanulói kották.   

Néptánc Ritmus játék  Izolációs gyakorlatok játékos 
összefűzése 

 

 

 


