
MUZYKA KLASA 5 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 4.05.2020 – 8.05.2020 
 

 

Temat: Odmieniony świat – wariacje muzyczne. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 103, 105 

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 utrwalić podstawowe formy muzyczne, czyli budowę utworów muzycznych 

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

się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

W czwartej klasie poznaliśmy budowę utworów muzycznych – przypomnieliśmy formę AB, ABA, 

rondo oraz formę kanonu.  Dzisiaj poznasz kolejną z form – wariacje muzyczne. 

 

Żeby łatwiej zrozumieć wariacje w muzyce – jeden obraz, a właściwie cykl obrazów – Katedra w 

Rouen 

Katedra w Rouen – seria obrazów namalowanych przez Claude'a Moneta, reprezentująca kierunek 

artystyczny końca XIX wieku – impresjonizm. Jest to cykl 20 obrazów przedstawiających ten sam temat – 

katedrę – w różnych porach dnia. Przykłady obrazów poniżej: 

 

                

 

Mamy więc temat – katedrę – i różne jej wizje, w tym wypadku zależne od pory dnia – a więc od światła. 

 

Wariacje  w muzyce –  a w zasadzie temat z wariacjami, to samodzielna forma muzyczna lub część 

większego utworu instrumentalnego: sonaty, symfonii, koncertu o dość swobodnej budowie. To forma 

muzyczna polegająca na wprowadzeniu zmian głównej melodii utworu. Ta główna melodia to wspomniany  

temat . Zmianom mogą ulec podstawowe elementy głównej melodii: rytm, melodia, tempo… 

Schemat wariacji można przedstawić następująco: 

  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Impresjonizm


Temat w tej formie zwykle jest prosty, zaś wariacji, czyli przetworzeń tematu,  może być dużo. 

TEMAT + POSZCZEGÓLNE WARIACJE = CYKL WARIACYJNY 

     

Na pewno znasz prostą melodię „Trzy kurki”  - na jej podstawie Wolfgang Amadeusz Mozart 

skomponował cykl wariacji – posłuchaj, staraj się wychwycić podstawowy temat. Powodzenia!  

W.A.Mozart – Ah, vous dirais-je, Maman 

https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM 

 

 
 

 

Praca dla chętnych. 

 

W podręczniku na str.105 są „Wariacje z kurnika”  – korzystając ze wskazówek w podręczniku spróbuj 

utworzyć cykl wariacji (temat + 4 wariacje), oprócz propozycji z podręcznika możesz też w jednej z wariacji 

utworzyć własną melodię do tekstu  i ją zaśpiewać - nagrany filmik z wykonaniem Twoich wariacji wyślij 

proszę na adres izdyb.muzyka@interai.pl ). Życzę udanych prób kompozytorskich. Powodzenia!. 
 

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

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 

https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM
mailto:izdyb.muzyka@interai.pl

