
Muzyka klasa IV zestaw 4 

Dzień dobry! 

Moi uczniowie zaczynamy lekcję muzyki w zupełnie nowej odsłonie. Mam nadzieję, że będziecie 

mogli posłuchać wybranych przeze mnie kawałków muzyki i zobaczyć jak piękny jest jeden z polskich 

tańców narodowych : Mazur. 

Plan lekcji: 

1. Przygotuj zeszyt i piórnik. 

2. Zapisz temat do zeszytu: „Ludowa zabawa. Narodowe tańce polskie :mazur.” 

3. Przeczytaj przygotowany przeze mnie tekst. 

Mazur to polski taniec narodowy o charakterze reprezentacyjnym, pełen rozmachu, dostojeństwa i 

elegancji. Kojarzy się dziś ze szlacheckim obyczajem i salonową rozrywką, powstał jednak w 

środowisku wiejskim. Chłopi nazywali go dawniej gonionym, gniewusem, szumnym albo wyrywasem. 

Był szczególnie popularny wśród Mazurów – ludu zamieszkującego północno-wschodnie Mazowsze – 

i to właśnie stąd wywodzi się obowiązująca współcześnie nazwa tego tańca. Obecnie mazur jest 

wykonywany w parach. Wymaga od tańczących płynnych i posuwistych ruchów. Rytm mazura można 

rozpoznać w wielu pieśniach, na przykład w Mazurze 3 maja i Mazurku Dąbrowskiego, a także w 

kolędzie W dzień Bożego Narodzenia.  

4. Posłuchaj wybranych utworów kompozytorów polskich:  

• Józef Elsner, mazur z opery Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, 

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

 

•  Fryderyk Chopin, mazurki (np. Mazurek B-dur, op. 7, nr 1; Mazurek As-dur, op. 41, nr 3),  

https://www.youtube.com/watch?v=wk3eBPC3KKE 

 

•  Stanisław Moniuszko, mazury z oper Halka oraz Straszny dwór, 

https://www.youtube.com/watch?v=Lz-kYUAfbAM 

 

 •  Henryk Wieniawski, Mazurek d-moll, op. 3; Mazurek charakterystyczny „Dudziarz”, 

https://www.youtube.com/watch?v=2sbxic8FWAc 

 

 •  Karol Szymanowski, mazurki, op. 50. 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=aN1INVQj8bk 

 

5. Zapisz do zeszytu notatkę: 

Charakterystyczne cechy tańca.  
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Mazura, podobnie jak poloneza, wykonują tancerze w strojach szlacheckich lub w ubiorach 

charakterystycznych dla epoki Księstwa Warszawskiego.  

6. Zobacz jak piękny to taniec. Kliknij tutaj: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps 

7. Jeszcze kilka słów o strojach: 

Stroje taneczne  

Strój męski Ubiór tancerza, stylizowany na strój ułański, to najczęściej granatowy mundur 

z czerwonym przodem i czerwonymi lampasami na spodniach. Występuje również w kolorach 

ciemnoniebieskim i szafirowym, z ciemnoróżowym lub amarantowym przodem.  

Strój kobiecy Tancerka wkłada zwiewną suknię o jednolitym kolorze (zwykle białym, błękitnym lub 

kremowym) z wysokim stanem i krótkimi bufiastymi rękawami. Ubiór ten nawiązuje do mody 

damskiej z czasów napoleońskich. 

 

8. ZADANIE DLA CHĘTNYCH! Narysuj w zeszycie lub na kartce tancerza lub tancerkę w stroju do 

mazura. Powodzenia! 

 

Dziękuję za uwagę! 

https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps

