
MUZYKA KLASA 6 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 19.06.2020 
 
 

Temat: Muzyczna wędrówka przez Europę 
 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 116-127 

Część praktyczna: śpiewanie, słuchanie muzyki 

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

 

Witaj ponownie! 

Dzisiaj poznasz piosenki i utwory instrumentalne wybranych  krajów Europy Karty nie musisz drukować, 
ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

 

Naszą wędrówkę rozpoczniemy piosenką, zaśpiewają ją proszę 

 Błękitny czas (podręcznik str.116) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktpYf-MzYs0 

Czas na pierwszą stację naszej podróży – muzyka rosyjska.  

Ludowa muzyka rosyjska 

https://www.youtube.com/watch?v=C32G_zumYcI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXaQpvfWe9Y 

Przy tej okazji nie może też zabraknąć  Piotra Czajkowskiego, którego znamy jako najznakomitszego 

twórcę muzyki baletowej. Muzyki baletowej Czajkowskiego w tym roku już słuchaliśmy, więc tym 

razem przykład z twórczości orkiestrowej tego kompozytora 

P.Czajkowski – Koncert fortepianowy b-moll 

 (przy fortepianie jeden  z najlepszych światowych pianistów Lang Lang) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybg2BEy_pu0&t=161s 

 

Kolejna stacja naszej wędrówki to muzyka czeska  i kompozytor Bedrich Smetana. 

 

B.Smetana – „Wełtawa” z poematu symfonicznego „Moja Ojczyzna” 

Narodowym tańcem czeskim jest …polka  

Polka 

https://www.youtube.com/watch?v=IHppEQ4Ku58 
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Czas na muzykę Austrii – i twórczość Klasyków Wiedeńskich – W.A.Mozarta, J.Haydna i L.van 

Beethovena (podręcznik s.122).  

 

W.A.Mozart - https://www.youtube.com/watch?v=4YgjYCKCcDs 

J.Haydn - https://www.youtube.com/watch?v=tjBzhYxRquk 

L van Beethoven - https://www.youtube.com/watch?v=lppCMwKp-r4&t=13s 

Z Wiednia pochodzi też jeden z najelegantszych tańców salonowych – walc wiedeński. Bezsprzecznie 

królem tego gatunku jest Johann Strauss (syn) 

J.Strauss – Nad pięknym modrym Dunajem 

https://www.youtube.com/watch?v=D6t318FgFdc 

 

Naszą wędrówkę kończymy w deszczowej Anglii. Narodowa muzyka angielska to przede wszystkim 

dudy – instrument dęty 

https://www.youtube.com/watch?v=27cS1pDWcQQ 

Jednym z najpopularniejszych kompozytorów z kolei jest George Fridrich Haendel – ciekawa postać, 

bo z jednej strony był kompozytorem niemieckim, później stał się poddanym Wielkiej Brytanii i – 

został narodowym kompozytorem tego kraju. 

J.F.Haendel – Muzyka sztucznych ogni królewskich 

https://www.youtube.com/watch?v=4BQemxvhhDQ 

Tradycyjnym utworem z tego regionu Europy jest Pieśń pożegnalna. Na zakończenie zachęcam do jej 

zaśpiewania  

Pieśń pożegnalna (Auld Lang Syne) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f2rZw6kUYAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gFcSfqYqHs4 

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

Pozdrawiam serdecznie, Izabela Zdyb 
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