
Muzyka klasa V zestaw 4 

Dzień dobry! 

Witam was na wyjątkowym spotkaniu muzycznym! 

Przygotujcie zeszyt i piórnik. 

1. Zapiszcie temat lekcji: „Śpiewajmy razem – zespoły wokalne.” 

2. Przeczytajcie kilka słów o zespołach wokalnych. 

 

Po pierwsze! Co to jest zespół muzyczny? 

Zespół muzyczny – grupa wykonawców muzycznych wspólnie wykonujących muzykę z 

wykorzystaniem głosów (zespół wokalny), instrumentów muzycznych (zespół instrumentalny) lub 

jednocześnie głosów i instrumentów (zespół wokalno-instrumentalny). 

 Po drugie! Co to jest chór? (przepisz do zeszytu) 

chór – zespół muzyczny składający się z wokalistów wykonujący utwór jedno- lub wielogłosowy, a 

cappella bądź z akompaniamentem. Najczęściej prowadzony przez dyrygenta lub chórmistrza 

(kierownika chóru) 

 

 Kilka ważnych informacji! 

Podział chórów 

ze względu na płeć (wiek) 

• chóry jednorodne − żeńskie, męskie lub dziecięce (gł. chłopięce); 

• chóry mieszane. 

ze względu na liczbę głosów 

• chór jednogłosowy (unison) 

• chór dwugłosowy żeński – sopran i alt 

• chór dwugłosowy męski – tenor i bas 

• chór trzygłosowy żeński – gł. pierwszy (wyższy) sopran, drugi sopran i alt 

• chór trzygłosowy mieszany – gł. sopran, alt i tenor lub bas 

• chór czterogłosowy żeński – gł. pierwszy sopran, drugi sopran, pierwszy alt i drugi alt 

• chór czterogłosowy męski – gł. pierwszy tenor, drugi tenor, pierwszy bas, drugi bas 

• chór czterogłosowy mieszany – gł. sopran, alt, tenor i bas. 

ze względu na mecenasa 

• chóry profesjonalne  

o chór operowy 

o chór operetkowy 

o chór filharmonii; 

• chóry amatorskie  
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o chór przedszkolny 

o chór szkolny 

o chór gimnazjalny 

o chór akademicki, studencki 

o chór kościelny, katedralny, schola 

o chór rzemieślniczy. 

o chór operetkowy 

Chóry bardziej złożone tworzy się przez zwielokrotnienie głosów w poszczególnych 

rejestrach.  

W muzyce popularnej stosuje się cała gamę różnych składów chóralnych − duety wokalne 

(zwykle kobieta i mężczyzna), chóry trzygłosowe, pięciogłosowe itd. Zobacz boysband i 

girlsband.  

 TERAZ POSŁUCHAJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQe8Pybx8jY 

https://www.youtube.com/watch?v=oFgln2qQAXk 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GU6eUd9eXGk 

https://www.youtube.com/watch?v=TSE1v8NaHQE 

   ZADANIE !! 

Po wysłuchaniu przykładów, napisz który chór podobał ci się najbardziej, dlaczego? Czy 

chciałbyś należeć do chóru? Zadanie będzie ocenione. Powodzenia! 

Do widzenia       
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