
MUZYKA KLASA 6 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 1.06.2020 – 5.06.2020 
 

 

Temat: Galeria współczesnych wirtuozów – cały ten jazz. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 109-112 

Część praktyczna: Lekcja na platformie epodręczniki, śpiewanie 

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

 

Witaj ponownie! 

Dzisiaj nauczysz się charakteryzować muzykę jazzową, przedstawiać odmiany jazzu oraz 

charakteryzować sylwetki przedstawicieli jazzu – wybitnych współczesnych wirtuozów 

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

 

 Na początek – co to jest jazz? 

 

Jazz  – to gatunek muzyczny, który powstał w początkach XX wieku na południu Stanów 

Zjednoczonych, w Nowym Orleanie,  jako połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i europejsko-

amerykańskiej. Stanowi on połączenie muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej 

 

Poniżej w linku przykład jazzu tradycyjnego 

https://www.youtube.com/watch?v=pnPVExzm0DY 

 

Podstawę muzyki jazzowej stanowią rytm i improwizacja (sposób gry lub śpiewu polegający na 

układaniu przez instrumentalistę lub wokalistę swojej partii „na poczekaniu”, przez co proces tworzenia 

utworu zbiega się w czasie z jego wykonaniem. Może polegać również na modyfikacjach 

wykonywanego tematu) 

 

 Przykład improwizacji jazzowej 

 https://www.youtube.com/watch?v=AtxRk7kzU0Q 

 

I jeszcze jeden motyw – improwizacja na temat znanego tematu muzycznego – w stylu różnych 

kompozytorów muzyki klasycznej 

 Improwizacja na temat „Happy Birthday” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToO7OXDiV04 

  

W stylistyce muzyki jazzowej jest utrzymana piosnka ze str.110-111 podręcznika, zaśpiewaj ją proszę 

 

 Żyj kolorowo 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnPVExzm0DY
https://www.youtube.com/watch?v=AtxRk7kzU0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ToO7OXDiV04
https://www.youtube.com/watch?v=PfoKAyqiddU


 

Wirtuozi muzyki jazzowej to nie tylko odtwórcy, ale przede wszystkim doskonali improwizatorzy. W 

podręczniku na str. 109 oraz 112  znajdziesz galerię współczesnych wirtuozów - improwizatorów. Po 

zapoznaniu się z nimi posłuchaj o improwizacji w muzyce rozrywkowej. 

 

 Improwizacja w muzyce rozrywkowej 

 https://www.youtube.com/watch?v=LpqVMo7FKMg 

       

 

 Podsumowaniem wiedzy o jazzie będzie lekcja na platformie epodręczniki, obejrzyj ją proszę 

wykorzystując link  

 

https://epodreczniki.pl/a/moj-caly-ten-jazz-co-o-nim-wiesz/DTbjOe1rn 

 

 

Dzisiaj to już wszystko. Wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Izabela Zdyb 
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