
Audycje muzyczne
Klasa 6 (c6) / IV (c4)



UWAGA: 
Materiał na 4 kolejne lekcje audycji muzycznych

• Przy każdej lekcji przeczytaj odpowiedni tekst i zrozum jego treść.

• Kliknij w linki aby odtworzyć przykłady muzyczne (YouTube).

• Słuchaj uważnie i postaraj się zapamiętać melodię/cechy 
charakterystyczne danego utworu.

• Zapisz tytuł słuchanych utworów na marginesie, w zeszycie (jak na 
lekcjach).

• Ciekawą alternatywą dla podręcznika jest serwis Muzykotekaszkolna.



Do dzieła !

Lekcja 1 

TEMAT: Igor Strawiński. 
Ekstrawagancja i nowy 
klasycyzm.



Do poczytania

• http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/strawinski-
igor-1882-1971/

• Igor Strawiński był rosyjskim kompozytorem, pianistą oraz
dyrygentem, który połączył muzykę współczesną z różnymi tradycjami
muzycznymi neoklasycyzmu. Dzieła Strawińskiego są niebywale
oryginalne i różnorodne, a jego dorobek muzyczny stanowił wzór dla
innych twórców żyjących w XX w.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/strawinski-igor-1882-1971/


Zaskakująca muzyka

• Muzyczne zdobycze Strawińskiego, to innowacje na polu metrorytmiki, 
instrumentacji i faktury. Rytmika w jego utworach, odgrywa większą 
niż melodyka czy harmonika. 

• Niewątpliwy wpływ mają na to zapatrywania kompozytora, 
antyromantyczne poglądy estetyczne, intelektualna postawa artystyczna. 

• Specyficzna harmonika jego kompozycji wywołuje zdumienie słuchaczy, 
to nieznany dotąd typ ekspresji.



Przykłady do posłuchania

• Balet Święto wiosny – taniec sakralny

https://www.youtube.com/watch?v=wZtWAqc3qyk

• Balet Pietruszka – taniec pietruszki

https://www.youtube.com/watch?v=OJRfImhtjq4

• Koncert hebanowy

https://www.youtube.com/watch?v=ToYUCuUE9pk&list=RDToYUCuUE9
pk&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=wZtWAqc3qyk
https://www.youtube.com/watch?v=OJRfImhtjq4
https://www.youtube.com/watch?v=ToYUCuUE9pk&list=RDToYUCuUE9pk&start_radio=1


Do dzieła !

Lekcja 2 

TEMAT: Sergiusz Prokofiew i 
jego muzyka.



Do poczytania

• http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/prokofie
w-sergiusz-1891-1953/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/prokofiew-sergiusz-1891-1953/


Ważne przykłady do posłuchania

Taniec rycerzy z baletu Romeo i Julia

https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek

Podszepty diabelskie na fortepian

https://www.youtube.com/watch?v=KkXyE9CZ_lk

Symfonia klasyczna

https://www.youtube.com/watch?v=zuT3Qm1o9Jg

https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek
https://www.youtube.com/watch?v=KkXyE9CZ_lk
https://www.youtube.com/watch?v=zuT3Qm1o9Jg


Do dzieła !

Lekcja 3

TEMAT: Piotruś i Wilk 
Prokofiewa



Do poczytania

• http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/sergiusz-prokofiew-piotrus-
i-wilk-op-67/

BAJKA Z MUZYKĄ DO POOGLĄDANIA :

https://www.youtube.com/watch?v=m2LRz4ggjp8

http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/sergiusz-prokofiew-piotrus-i-wilk-op-67/
https://www.youtube.com/watch?v=m2LRz4ggjp8


.

Lekcja 4 
TEMAT: Karol 

Szymanowski – geniusz 
muzyki polskiej



Mity – na skrzypce i fortepian

• http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/karol-szymanowski-mity/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/karol-szymanowski-mity/


Do posłuchania!

• Tarantella na skrzypce i fortepian

https://www.youtube.com/watch?v=BUx44mVNcXg

• 4 Etiudy op. 4 na fortepian

https://www.youtube.com/watch?v=hsEdX5onsDg

https://www.youtube.com/watch?v=BUx44mVNcXg
https://www.youtube.com/watch?v=hsEdX5onsDg


Do zobaczenia !

☺


