
GATUNKI MUZYCZNE 

 

 

Dzień dobry wszystkim w czwartek :) 

 

Słowo "muzyka" oraz "instrumenty" są Wam już doskonale znane. Czas poznać stwierdzenie "gatunek 

muzyczny". Co to takiego? 

 

Gatunek muzyczny to podział muzyki na gatunki, czyli sposób jej klasyfikacji pozwalający odróżnić 

jeden typ muzyki od drugiego. 

 

Gatunki muzyki dzieli się według wielu różnych kategorii: 

 

1)  Ze względu na rodzaj i zakres użytych środków (obsady) – muzyka instrumentalna, wokalno-

instrumentalna, chóralna, wokalna, orkiestrowa, kameralna, elektroakustyczna, elektroniczna. 

 

2)  Ze względu na jej przeznaczenie wyróżnia się np. muzykę filmową, sceniczną (teatralną, baletową, 

operową, operetkową) 

 

3) Ze względu na ilość użytych instrumentów i głosów wokalnych stosuje się podział na muzykę 

solistyczną (gdy gra solista) i zespołową (gdy bierze w niej udział więcej niż jeden wykonawca), w tym 

kameralną (od dwóch muzyków) i symfoniczną (z udziałem orkiestry symfonicznej) 

 

4)  Ze względu na społeczne warunki uprawiania tej muzyki: kościelna, ludowa, dworska, miejska itp. 

 

5)  Ze względu na uwarunkowania geograficzne i kulturowe: europejska, amerykańska itp. 

 

6)  Ze względu na styl i technikę dźwiękową: renesansowa, barokowa, jazzowa, popowa, hip-hopowa, 

heavy-metalowa, punkowa itd. 

 

7)  Ze względu na jej cel: artystyczna (zwana też „klasyczną”, „poważną”, zapisywana i przekazywana 

za pomocą nut), popularna (przeznaczona dla masowych odbiorców, przekazywana za pomocą 

środków masowego przekazu - radia, telewizji), tradycyjna („ludowa”, „etniczna”, przekazywana 

drogą ustną) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09g3fuPy2lw 

 

Co to jest gitara? Każdy z Was pewnie już widział ten instrument. Może niejeden nawet próbował na 

niej grać? 

 

Gitara to instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanych z pudłem rezonansowym, gryfem i 

progami na podstrunnicy. Wyróżniamy  trzy podstawowe ich rodzaje: 

 

-gitara akustyczna 

 

-gitara elektryczna 

 

-gitara basowa 

 

 

 



ZADANIA DLA CHĘTNYCH : 

 

Spróbujcie tak jak wczoraj namalować muzykę, ale w trochę inny sposób. Dziś spróbujcie to zrobić 

palcami- wszystkimi dziesięcioma palcami. Pokażcie nam jak wy widzicie i czujecie muzykę. 

 

Utwór dowolny. Może to być muzyka klasyczna, POP, reggae, disco... Co tylko chcecie. 

 

 

 

ZADANIA KARTY PRACY 

 

5l: str. 17a i 17b 

 

6l: str. 19a i 20b 

 


