
MUZYKA KLASA 5 

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

 

Temat: Muzyczna majówka w dobrej formie. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 104, 109 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki, śpiewanie,  granie na instrumencie (dla chętnych) 

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 przypomnieć podstawowe formy muzyczne, czyli budowę utworów 

muzycznych oraz poznać budowę kanonu.  Karty nie musisz drukować, ani przepisywać– linki otworzą 

się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

W klasie 4 mówiliśmy o budowie utworów muzycznych, dzisiaj niektóre z nich przypomnimy i 

poznamy kolejną – kanon.  

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

można przedstawić wzorem graficznym lub literami: 

 

                                           Forma A - jednoczęściowa A 

           A 
 

Forma  AB – części różnią się od siebie pod względem rytmu, melodii, dynamiki…. 

           

                                              

          A                    B 

Foram ABA – część A pojawia się na początku i na końcu w niezmienionej postaci 

 

 

A                                    B                             A 

 

Ostatnią z form, które poznaliśmy w klasie czwartej było rondo.  
 

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: 

 



W formie ronda jest utrzymany jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów z twórczości W.A.Mozarta 

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

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

Kilka ciekawostek z życia Mozarta 

 

 Był „cudownym dzieckiem” – jego geniusz ujawniła się w wieku 3 lat! 

 Swój pierwszy utwór napisał jako 5-latek, symfonię skomponował w wieku lat 8, zaś operę — 12.  

 Piętnastoletni młodzieniec miał na swoim koncie ponad 100 utworów!  

 Tego impetu twórczego nie stracił przez całe życie. Pisał prosto z głowy, bez prób i poprawek, 

pozostawiając po sobie olbrzymie dzieło — prawie 700 utworów, których pełne nagranie to ok. 180 płyt 

CD. 

 Mozart słynął z niespotykanej muzycznej pamięci, a do historii przeszedł jego wyczyn, gdy jako 14-

latek po jednokrotnym wysłuchaniu zanotował 9-głosowe Miserere Allegriego, którego partytura była 

pilnie strzeżoną tajemnicą. 

 Zmarł mając zaledwie 35 lat. Nie wiemy, co było przyczyną śmierci Mozarta — wszystkich koncepcji 

jest ok. 120. Najbardziej prawdopodobne to ostra gorączka reumatyczna, zapalenie nerek, włośnica lub 

zakażenie paciorkowcem, zaś najmniej prawdopodobne jest to, że — jak głosi romantyczna legenda —

 został otruty przez kompozytora Antonia Salieriego (chorobliwie zazdrosnego o geniusz Mozarta) 

 Mimo ciągłych problemów finansowych Mozart nigdy nie był nędzarzem. Na przykład w ostatnim roku 

życia zarobił w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze ponad 150 000 dolarów. 

 

Forma, którą dzisiaj poznamy to kanon. 

W kanonie wszystkie partie instrumentalne lub głosy grają tę samą melodię, zaczynając ją jednak w różnym 

czasie.  

Kanon Hallo django – słuchaj głównej linii melodycznej i jej wejść z opóźnieniem 

https://www.youtube.com/watch?v=H7_dEzcLE0k 

 

A teraz kanon z muzyki klasycznej, tym razem w wersji instrumentalnej: 

 J.Pachelbel – Kanon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mAslx3oCC5c 
 

Na zakończenie piosenka w formie kanonu – posłuchaj, potem spróbuj zaśpiewać! 

 

Jest w muzyce taka forma, która ćwiczy dobry słuch.  

Po łacinie znaczy "norma" i melodię wprawia w ruch.  

Tu potrzebne są dwa głosy, czasem więcej, nigdy mniej,  

by w najprostszej polifonii tak jak w berka gonić się!  

 

ref: To jest kanon, mały kanon, gra w melodię powtarzaną!  

Śpiewaj kanon, mały kanon, tu się liczy każdy głos! ×2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78
https://www.youtube.com/watch?v=H7_dEzcLE0k
https://www.youtube.com/watch?v=mAslx3oCC5c


2. Tak jak echo w górskich szczytach, co odpowiedź zawsze ma, 

 już po chwili naśladujesz każdy dźwięk i każdy takt.  

Jeśli chcesz się włączyć w kanon, to zegarek wyrzuć w kąt...  

Bo spóźnienie tu jest w cenie, a powtórka to nie błąd! 

Mały kanon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LDK1b5zY8ms 
 
 

Praca dla chętnych. 

 

W podręczniku na str.109 jest kanon „Wszyscy, co chcą być z nami” – możesz podpisać nuty i jeśli 

posiadasz instrument – zagrać na ocenę (wysyłając nagrany filmik z Twoim wykonaniem na adres 

izdyb.muzyka@interai.pl ). Pamiętaj, że ćwierćnuty musisz zagrać dłużej niż ósemki! Powodzenia!. 
 

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

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 

https://www.youtube.com/watch?v=LDK1b5zY8ms
mailto:izdyb.muzyka@interai.pl

