
18.05.2020r.   klasa  Va  i  Vb  

Temat: Odmieniony świat – wariacje muzyczne.  

Podręcznik, strony 101 – 105. 

Przeczytajcie ze strony 101 na głos wiersz „Wróżby” - wróżba pojawiająca się w 

wierszu ma około 100 lat. Dawniej z pomocą jej tekstu i gałązki robinii akacjowej 

babcie i prababcie wróżyły sobie, gdy były zakochane.                                             

Spróbujcie od słowa „kocha” zaśpiewać kolejne wersy na dźwiękach gamy              

C – dur w górę i w dół; powiedzcie wiersz z różnym zabarwieniem głosu, czyli 

oddając różne nastroje: radości, smutku, zdumienia, złości.  

Przeczytajcie, co to są wariacje. Temat, jako myśl przewodnia całego cyklu wariacji pojawia się z 

reguły na początku kompozycji i zwykle ma wyrazisty charakter. Dotyczy to rytmu lub melodii albo obu 

elementów jednocześnie. W wariacjach temat jest poddawany rozmaitym przekształceniom. 

Przekształcenia tematu mogą polegać na zmianie rejestru, wykorzystaniu tylko niektórych fragmentów 

tematu (na przykład charakterystycznych motywów), zmianach metrorytmicznych, takich jak przesunięcia 

akcentów, nadawaniu tanecznego charakteru, zmianach harmonicznych, przeniesieniu tematu do innego 

trybu (z dur do moll i odwrotnie), zmianach dynamicznych i agogicznych, kolorystycznych (wprowadzenie 

inaczej brzmiących instrumentów) itp.                                                                                        

Obejrzyjcie trzy ilustracje serii obrazów „Katedry w Rouen” Claude’a Moneta            

(strona 102), zwracając uwagę na podobieństwa i różnice. Tematem tych 

obrazów jest katedra, a wariacjami różne sposoby namalowania tej samej 

katedry.                                                                                                                       

Wysłuchajcie cyklu wariacji W.A. Mozarta Ah, vous dirai-je, Maman (ok. 2 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=G0mnPCi5lS8                                                                                                                  

Utwór rozpoczyna się tematem, który trwa do 0:33 i zwróćcie uwagę, co się 

stało z tematem:                                                                                                                          

I wariacja ( 0:34 – 1:03) - zmiany w melodii, temat jest ukryty w górnym 

rejestrze wśród „drobniejszych” wartości;                                                                                             

II wariacja (1:04 – 1:33) - temat łatwo rozpoznawalny, uwagę zwraca 

akompaniament lewej ręki;                                                                                                       

III wariacja (1:34 – 2:02) - temat przenosi się z jednego rejestru do drugiego. 

Zapiszcie pod tematem lekcji krótko, co to są wariacje.                                         

Wykonajcie polecenia ( pisemnie w zeszycie, można też  wydrukować i wkleić do 

zeszytu):                                                                                                                                      

1. Uporządkuj litery według kroju pisma i odczytaj nazwy przynajmniej czterech 

elementów muzyki, które mogą się zmieniać w cyklu wariacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=G0mnPCi5lS8


 

 

 

2. Rozwiąż krzyżówkę. Hasło z zaznaczonych kratek zapisz pod spodem. 

Będę prosił w poniedziałek kilka osób o przesłanie zdjęcia zadań pisemnych na 

adres grzesiek.k45@op.pl                                                                                                         

Do usłyszenia.                                 
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