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MUZYKA 

KL. VI a 

TEMAT: U NASZYCH NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW – ROSJA, CZECHY.   

              PRZYPOMNIENIE ZWIĄZKÓW MUZYCZNYCH Z KRAJAMI. 

 

Niedługo wakacje. Niektórzy z Was wybiorą się w wakacyjną podróż. My dzisiaj również 

odbędziemy przedwakacyjną  wędrówkę  muzyczną, którą odbędziemy pociągiem. 

Posłuchajcie piosenki pt. „To stop the train”   https://youtu.be/4zgBMdtXvkc  

Nauka piosenki (podręcznik str. 118): 

a) głośno przeczytajcie angielski tekst piosenki, 

b) ponownie przeczytajcie tekst w rytmie melodii, 

c) rytmicznie recytujcie tekst z dołączeniem gestów opisanych w podręczniku, 

d) zaśpiewajcie piosenkę z gestami. 

Kierunek – Moskwa 

Pociągiem dojechaliśmy do stolicy Rosji – Moskwy. Zobaczcie  ilustrację w podręczniku 

(cerkiew na Placu Czerwonym: P s. 119). Cerkiew Wasyla Błogosławionego jest 

arcydziełem architektury znanym na całym świecie, a wyróżnia się tym, że jest niezwykle 

kolorowa i ma wyjątkowo piękne kopuły. 

 Ciekawostka - pismo używane w Rosji to cyrylica, całkowicie różne od naszego 

alfabetu łacińskiego. I tak np. litera „t” jest podobna do naszej litery „m”, litera 

„i” wygląda jak nasze „u”, a „u” wygląda jak nasze „y”, „r” jak nasze „p” itd. 

Przeczytajcie znajdujący się na kartce pocztowej tekst  zaproszenia do Teatru Bolszoj 

na spektakl Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego.  

 

Wysłuchajcie Trepaka z baletu Dziadek do orzechów  https://youtu.be/4hYggMTfI2c  

Dziadek do orzechów to balet do libretta Mariusa Petipy i Iwana Wsiewołożskiego 

napisanego według adaptacji baśni E.T.A. Hoffmanna o tym samym tytule dokonanej 

przez Aleksandra Dumasa. Trepak to rosyjski taniec ludowy w bardzo szybkim tempie i 

metrum 2/4. Ma niezwykle żywy, skoczny charakter, a jego nazwa pochodzi od tupania. 

Charakterystycznymi figurami tego tańca są drobne kroki, przytupy i uginanie nóg w 

kolanach. W balecie Czajkowskiego trepak, tak jak i inne tańce, ma brawurowy charakter 

i jest wykonywany przez tancerzy solistów, których widać na fotografii w podręczniku. 

 

Z wizytą w Pradze 

Przeczytajcie wiadomość tekstową i obejrzyjcie  widokówkę ze słynnym mostem Karola 

(P s. 121). 

Wysłuchajcie fragmentu Wełtawy Bedřicha Smetany https://youtu.be/fuidg24jLio  

Bedrich Smetana, Wełtawa z poematu symfonicznego Moja ojczyzna 

Poemat symfoniczny Smetany Moja ojczyzna, napisany przez ojca muzyki czeskiej, 

wpisuje się w nurt europejskiej twórczości narodowej, czyli takiej, która propaguje 

wartości narodowe, rozsławia narodowe pieśni i tańce oraz ukazuje piękno kraju 

ojczystego. Swoje największe dzieło symfoniczne Smetana napisał w latach 1874–79, 

kiedy Czechy pozostawały pod zaborem austriackim i nie istniały na mapie państw Europy. 

Poemat, złożony z sześciu części (Wyszehrad, Wełtawa, Szarka, Z czeskich łąk i gajów, 

Tabor, Blanik) muzyką obrazuje piękno krajobrazu Czech.  
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