
MUZYKA KLASA 7 

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

 

Temat: Kabaret – czyli muzyka rozśmiesza. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 109 - 115 

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 nową formę widowiska jakim jest kabaret. Karty nie musisz 

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

 

Poznaliśmy już wielkie formy sceniczne  jak opera, czy balet, w których nie tylko słuchamy, ale też oglądamy 

wykonawców. Ten rodzaj przedstawienia stał się na tyle atrakcyjny, ze od połowy XIX w. rozpoczął się niezwykle 

szybki rozwój nowych form muzyki rozrywkowej – do słuchania i oglądania, a jedną z nich był kabaret. 

Kabaret – to forma sztuki widowiskowej, mająca charakter zazwyczaj satyryczny. Widowiska kabaretowe 

tworzone są przez kilkuosobowe grupy artystów. Zazwyczaj są to grupy stałe. Ekspresja sztuki w przypadku 

kabaretu polega na prezentowaniu krótkich form, skeczy, piosenek, popisów muzycznych, tanecznych. 

Artyści nawiązują specyficzny dialog z publicznością, której spontaniczne reakcje decydują o atmosferze 

całego widowiska. 

Kabaret miał swoje początki w Paryżu ( pierwszy kabaret to Czarny Kot), zaś w Polsce złote lata kabaretu 

przypadają na okres międzywojenny (1917-1939). Wśród gwiazd można wymienić Eugeniusza Bodo i 

Hankę Ordonównę. 

E.Bodo – Zimny drań 

https://www.youtube.com/watch?v=jIYEC7j6uqk 

Piosenka utrzymana jest w rytmie fokstrota – tańca towarzyskiego, który przybył do Polski ok.100 lat temu. 

W podręczniku na str.106-107 znajdziesz piosenkę – jeden z przebojów muzyki tego okresu. Zaśpiewaj 

proszę! 

 Ach, jak przyjemnie  

https://www.youtube.com/watch?v=KIKwx8M_SMU 

 

Prawie 60 lat temu powstał w Polsce Kabaret Starszych Panów. Jego twórcy – Jeremi Przybora 

(kompozytor i poeta) oraz Jerzy Wasowski (kompozytor) stali się wzorem dla wszystkich autorów, a kabaret 

był emitowany w telewizji od początku powstania i nagrywany na płytach (wtedy jeszcze winylowych)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satyra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skecz
https://www.youtube.com/watch?v=jIYEC7j6uqk
https://www.youtube.com/watch?v=KIKwx8M_SMU


 Kabaret Starszych Panów - Tanie dranie 

https://www.youtube.com/watch?v=t6qDEidleqg 

Więcej informacji znajdziesz w podręczniku na str. 116-117 

 

Jednym z najpopularniejszych obecnie muzycznych kabaretów jest Grupa MoCarta – kwartet 

smyczkowy, który dzięki dowcipnemu wykorzystaniu znanych melodii jest jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych zespołów kabaretowych. 

 

 Przeczytaj wywiad z muzykami kabaretu w podręczniku na str. 114-115 

 Grupa MoCarta – Wyścigi skrzypcowe 

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

 

 

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

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t6qDEidleqg
https://www.youtube.com/watch?v=sWDQhrSydKc

