
MUZYKA KLASA 4 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 27.04.2020 – 30.04.2020 
 

 

Temat: Muzyka w dobrej formie. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 112 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki, wykonanie zadań  

Termin realizacji: Do następnych zajęć zgodnie z planem (z wyłączeniem soboty i niedzieli- to jest Twój czas wolny:) 

 
 

Witaj ponownie!                                              

Ta karta pracy pozwoli Ci poznać budowę podstawowe formy muzyczne, czyli budowę utworów 

muzycznych.  Karty nie musisz drukować, ani przepisywać– linki otworzą się po kliknięciu myszką. 

Powodzenia! 

Forma muzyczna – to pewien schemat budowy utworu muzycznego. Budowę, czyli formę utworu, 

można przedstawić wzorem graficznym lub literami: 

 

Forma A - jednoczęściowa A 

           A 

F.Chopin – Preludium A-dur 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Q3eBjNW_8 

 

Czas na dwuczęściową  formę AB – części różnią się od siebie pod względem rytmu, melodii, dynamiki…. 

           

                  A                            

          A                    B 

 Przypomnij piosenkę „Złoty kluczyk” – podręcznik str.89 – zwrotka + refren = forma AB 

https://www.youtube.com/watch?v=T_86KZHT7-E 

Kolejna forma muzyczna to ABA – część A pojawia się na początku i na końcu w niezmienionej postaci 

 

A                                    B                             A 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Q3eBjNW_8
https://www.youtube.com/watch?v=T_86KZHT7-E


 D.Kabalewski – Galop 

https://www.youtube.com/watch?v=go_imOL6wgw 

Dmitrij Kabalewski (1904–1987) to jeden z wybitnych kompozytorów rosyjskich XX wieku. W swojej 

twórczości posługiwał się indywidualnym stylem, pełnym groteski, humoru, żywego pulsu i osobliwej 

harmonii. Ze suity Komedianci op. 26 pochodzi Galop, będący kwintesencją poczucia humoru 

Kabalewskiego. Galop, który swoją nazwę zawdzięcza prawdopodobnie naśladowaniu ruchów galopu 

końskiego, jest bardzo szybkim tańcem w metrum 2/4. 

Główną linię melodyczną grają instrumenty dęte drewniane, smyczki, a także ksylofon, a ostry puls wybija 

werbel. W swej bardzo zwartej i przejrzystej konstrukcji taniec ten jest zbudowany w popularnej formie 

ABA, gdzie skrajne części są utrzymane w tonacji durowej (wesołej) i w gęstej fakturze, a środkowa (B) – w 

tonacji molowej (smutnej) o dużo rzadszej fakturze (temat grany jest przez ksylofon na tle subtelnego 

akompaniamentu smyczków grających pizzicato- technika gry polegająca na szarpaniu strun palcami).  

 

Ostatnią z form, które dzisiaj poznamy jest rondo. Myślę, że na pewno nazwę skojarzysz ze skrzyżowaniem 

w kształcie koła – w rondzie „ w kółko” powtarza się jeden z elementów. 

 
Rondo to forma muzyczna, która składa się ze stale powtarzającego się refrenu (symbol A) oraz ze zwrotek 

zwanych kupletami (kolejne litery alfabetu B, C, D, …..) Schemat ronda przedstawia się następująco: 

 

L.van Beethoven – Kwartet skrzypcowy (forma ronda) 

https://www.youtube.com/watch?v=iTdocNXyU1I 

W.A.Mozart – Marsz turecki (forma ronda) 

https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78   

( przy fortepianie jeden z najlepszych współczesnych pianistów Lang Lang) 

Na zakończenie – zadanie do wykonania (na „+”, 3 plusiki za krótkie prace = ocena bardzo dobra) 

Za pomocą dowolnych rysunków lub symboli wykonaj ilustrację graficzną formy ronda w wersji 

elektronicznej (lub na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem, zrób scan lub zdjęcie) i prześlij proszę na 

adres mailowy  izdyb.muzyka@interia.pl lub przez platformę Teams. Powodzenia! 

Dzisiaj to już wszystko.  Już wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 

https://www.youtube.com/watch?v=go_imOL6wgw
https://www.youtube.com/watch?v=iTdocNXyU1I
https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78
mailto:izdyb.muzyka@interia.pl

