
MUZYKA KLASA 6 

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

 

Temat: Ocalić od zapomnienia – folklor. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 99 -101 

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 przypomnieć pojęcie folkloru oraz poznać folklor wschodnich regionów 

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

Powodzenia! 

W klasie 4 poznaliśmy pojęcie folkloru – to słowo określające materialne i niematerialne dziedzictwo kultury 

ludowej. Najbardziej znanym propagatorem polskiego folkloru był znany etnograf Oskar Kolberg.   

Folklor dzieli się na dwie grupy: materialną do której zaliczamy architekturę ludową, sztukę 

ludową i stroje ludowe, oraz niematerialną w skład której wchodzą; pieśni, przysłowia czy legendy.   

W klasie 4 poznaliśmy folklor Podhala, w klasie 5  - sztukę ludową na Kurpiach i na Kaszubach, w klasie 6 

–  czas na Podlasie, Lubelszczyznę i Rzeszowszczyznę. 

 Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 99-101 

Wiesz już, że każdy z regionów charakteryzuje się innymi elementami folkloru, każdy też ma inny skład 

kapeli ludowej i charakterystyczne instrumenty.  

 Posłuchaj brzmienia wybranych instrumentów ludowych 

       Cymbały 

https://www.youtube.com/watch?v=sQY_4iwgBJc 
 

Róg pasterski 

https://www.youtube.com/watch?v=K_qp26NHyTg 
 

 Lira korbowa 

https://www.youtube.com/watch?v=5jd0roFtHsA 

 

Folklor można spotkać nie tylko w postaci autentycznej (najczęściej zachowanej w skansenach - 

https://skanseny.net/), ale wielu kompozytorów muzyki klasycznej korzystało z motywów folkloru w swoich 

dziełach. Wśród nich między innymi Fryderyk Chopin, ale też wspomniany w podręczniku kompozytor 

współczesny – Witold Lutosławski – rozmiłowany w folklorze Rzeszowszczyzny. 
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W.Lutosławski – Taniec z Małej suity 

https://www.youtube.com/watch?v=f8CzR4Tdjzg 

Tego kompozytora poznaliśmy na poprzednich zajęciach jako twórcę aleatoryzmu. Więcej informacji 

znajdziesz w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=uQcVo-aXzU4 

 

Folklor zdobywa coraz więcej sympatyków, powstają nowe Zespoły Pieśni i Tańca promujące folklor, 

który jest częścią naszej polskiej tradycji i kultury. 

Państwowy Zespół Ludowy  Pieśni i Tańca Mazowsze 

https://www.youtube.com/watch?v=XmUOQV0tf9U 

 

Czas na podsumowanie – obejrzyj fragment prezentacji, którą znajdziesz w linku poniżej – pomoże Ci 

w rozwiązaniu jednego z zadań na ocenę 

https://www.youtube.com/watch?v=QqzM8x5Nyh4 

Zadanie do tematu (do wykonania na ocenę) 

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w karcie pracy i podręczniku odpowiedz na pytania 

(zadanie jest też dostępne w zakładce Zadania na platformie Teams do rozwiązania w wersji elektronicznej).    

1. Wymień instrumenty, które wchodzą w skład kapeli: 

 

 Na Lubelszczyźnie – 

 Na Rzeszowszczyźnie – 

 Na Podlasiu – 
 

2. W jakim regionie popularnym zwyczajem jest Konopielka, napisz krótko na czym polega ten 

zwyczaj i kiedy jest obchodzony? 
 

3. Na podstawie prezentacji z linku (lub innych źródeł) wymień 5 elementów polskiego folkloru 
 

4. Co to jest skansen? 
 

Jeżeli nie możesz wykonać zadania w wersji elektronicznej - rozwiązania zapisz na kartce podpisanej 

imieniem i nazwiskiem, zrób scan lub zdjęcie i prześlij proszę na adres mailowy  izdyb.muzyka@interia.pl  

Powodzenia! 

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

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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