
Audycje muzyczne – klasa II cykl 4 -letni  i  klasa IV cykl 6-letni  05.05.2020 

Polecenie: 

Przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu podaną notatkę. 

Mazur, kujawiak i oberek to tańce wywodzące się z kręgu muzyki ludowej regionu Mazowsza i 

Kujaw.  Wszystkie mają metrum trójdzielne i należą do tak zwanych tańców mazurkowych. 

Mazur – wywodzi się z Mazowsza. Inne jego nazwy to: wyrywas, gniewny, szumny. Jego odmianą był 

tak zwany biały mazur, tańczony nad ranem na zakończenie balu i pożegnanie gości. 

Cechy mazura: 

- metrum  - 3/4 

- tempo – żywe, dosyć szybkie 

- charakter -  dynamiczny, wykonywany z temperamentem 

- forma - trzyczęściowa a b a /A B A/ 

W mazurze akcenty wypadają często na słabe części taktu, czyli na „dwa” lub na „trz 

Wybitni polscy twórcy  mazurów to: Karol Kurpiński, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko,           

Emil Młynarski. Najbardziej znane i w pełni oddające charakter tego tańca, są mazury Stanisława 

Moniuszki  pochodzące z jego  oper „ Halka”  i  „Straszny dwór”. 

Zadanie 1 Obejrzyj  na dołączonym linku wykonanie mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki. 

https://youtu.be/SM3Zw4APPQI 

Kujawiak  - jak nazwa tańca wskazuje , pochodzi z Kujaw. Tańczy się go w parach. Tancerze lekko 

kołyszą się i spokojnie obracają. Inne jego nazwy to: śpiący, niesiony, kolebany.  Popularnym 

kujawiakiem  jest piosenka ludowa „Czerwone jabłuszko”. 

Cechy kujawiaka: 

- metrum -  ¾ 

- tempo  - powolne 

- charakter -  spokojny, nastrojowy, pełen zadumy 

- melodie kujawiaka  są zwykle w tonacjach molowych 

Oberek – pochodzi z Mazowsza. Tancerze wykonując go, wirują wokół siebie i wykonują przytupy. 

Inne nazwy oberka to: obertas, wyrywas.  Jest najszybszym polskim tańcem narodowym. 

Cechy oberka: 

- metrum – najczęściej 3/8, niekiedy 3/4 

- tempo – szybkie , żywe 

- charakter – wesoły 

Szybki oberek tańczono zwykle w połączeniu z powolnym kujawiakiem. 

Zadanie 2  Obejrzyj na dołączonym linku wykonanie kujawiaka i oberka https://youtu.be/gqPTuZvJZi4 

https://youtu.be/SM3Zw4APPQI
https://youtu.be/gqPTuZvJZi4


 


