
MUZYKA KLASA 6 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 20.04.2020-24.04.2020 
 

 

Temat: Eksperymenty w muzyce kompozytorów XX wieku. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 90-93 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki  

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 muzyczne eksperymenty i ich kompozytorów. Karty nie musisz 

drukować, ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

Kompozytorzy na przestrzeni wieków wciąż poszukiwali nowych możliwości brzmieniowych i wykonawczych dla 

swoich dzieł muzycznych. Muzyka XX wieku w takie muzyczne eksperymenty jest niezwykle bogata. 

Aleatoryzm 

Łacińskie „alea” – to kostka do gry, ten nurt w muzyce pozostawia wykonawcy wiele swobody, poszczególne części 

utworu można grać w dowolnej kolejności, każdą partię instrumentu w dowolnym tempie, dzięki czemu utwór za 

każdym razem brzmi inaczej! 

Przedstawicielem aleatoryzmu był między innymi polski kompozytor  Witold Lutosławski. 

Aleatoryzm  

https://www.youtube.com/watch?v=W5TgHeiVJyY 

Sonoryzm 

Twórcami tego nurtu są polscy kompozytorzy II połowy XX w., między innymi Krzysztof Penderecki. W utworach 

tego nurtu nie jest ważna melodia, rytm czy harmonia – a brzmienie i dynamika. 

Ciekawe brzmienia powstają dzięki tzw. instrumentom preparowanym – posłuchaj ich brzmienia. 

Fortepian preparowany 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM 

https://www.youtube.com/watch?v=zgph8aPmRJs 

 

K.Penderecki – Tren pamięci ofiar Hiroszimy 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu371CDZ0ws 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5TgHeiVJyY
https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM
https://www.youtube.com/watch?v=zgph8aPmRJs
https://www.youtube.com/watch?v=Pu371CDZ0ws


Muzyka konkretna 

To nurt, w którym kompozytorzy sięgają po nagrane, przetworzone i zmiksowane odgłosy otaczającego 

świata, dźwięków przyrody, czy ruchu ulicznego 

M. Musorgski - Taniec kurcząt w skorupkach z cyklu Obrazki z wystawy – wersja elektroniczna 

 

Na koniec jeden z największych muzycznych rewolucjonistów John Cage i jego utwór – posłuchaj 

koniecznie 

J.Cage – 4’33 

 

Już wiesz, że wykonawca wychodzi na scenę i …. nic nie gra przez 4 min 33 sekundy! 

 

Zadanie dla chętnych: 

Jeżeli masz taką możliwość – spróbuj wykonać dowolny instrument preparowany (pomoże Ci podręcznik, 

ćw.3, str.91), poszukaj ciekawych, nowatorskich brzmień, nagraj je i prześlij proszę na adres mailowy 

izdyb.muzyka@interia.pl  

Życzę owocnych eksperymentów muzycznych! 

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

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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