
MUZYKA KLASA 7 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 25.05.2020 -29.05.2020 
 

 

Temat: Barwy muzyki ludowej. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 92-93 

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 przypomnieć pojęcie folkloru oraz poznać przykłady muzyki folkowej. 

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

Już 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.   

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, Stanisław Moniuszko, ale też kompozytorzy 

współcześni - Witold Lutosławski – rozmiłowany w folklorze Rzeszowszczyzny, czy Karol Szymanowski – 

miłośnik folkloru Podhala 

W.Lutosławski – Taniec z Małej suity 

https://www.youtube.com/watch?v=f8CzR4Tdjzg 
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K.Szymanowski – fragmenty baletu „Harnasie” 

https://www.youtube.com/watch?v=3Jp213umyDU 

 

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

który jest częścią naszej polskiej tradycji i kultury. Ale też prężnie rozwija się nurt muzyki folkowej 

To gatunek muzyki popularnej wywodzący się z muzyki ludowej. Często muzyka folkowa jest określana 

jako europejska muzyka ludowa. 

Golec Orkiestra – Górą ty 

https://www.youtube.com/watch?v=fPFp97kyDoE 

Zakopower - Boso 

https://www.youtube.com/watch?v=ofY4sO-9WgA 

Enej – Skrzydlate ręce 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Hv-1MWz2Y 

W czołówce polskich zespołów folkowych od lat plasuje się lubelska Orkiestra Św. Mikołaja. 

Rozpoznawalną cechą tej kapeli jest akustyczne brzmienie i używanie manier wokalnych, m.in. białego 

śpiewu - specyficzny rodzaj śpiewu, zwany także śpiewokrzykiem – technika wokalna typowa dla muzyki 

ludowej 

Orkiestra św. Mikołaja - Zielna 

https://www.youtube.com/watch?v=t_htiL7znlY 

 

Obowiązkowe zadanie do wykonania na ocenę. Mam nadzieję, że świetnie sobie z nim poradzisz.   

Możesz wypełnić kartę w wersji elektronicznej w module Zadania – edytujesz dokument – 

podpisujesz nazwy dźwięków (w jednej linijce solmizację, w drugiej linijce literowe nazwy dźwięków) 

i odsyłasz, możesz też  wydrukować kartę i podpisać nuty  lub napisać na kartce same nazwy 

dźwięków , oddzielając je kreskami taktowymi.  

Minimalna praca do wykonania (ocena dostateczna) – przepisz proszę 2 linijki nut str. 133 z 

podręcznika, zdjęcie prześlij na adres izdyb.muzyka@interia.pl lub przez platformę Teams 

 Masz na to czas do 29 maja 2020 r. Powodzenia! 
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 Podpisz dźwięki nazwami solmizacyjnymi i literowymi 

Pieśń pożegnalna 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Pieśń pożegnalna (Ogniska już dogasa blask) 

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

Jeżeli masz w domu instrument, możesz spróbować zagrać  tę melodię. 

 

 

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

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 

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

