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Na ostatniej lekcji, omówiliśmy sobie, jak powstawała muzyka w czasach 
prehistorycznych, wspomnieliśmy o pierwszych instrumentach muzycznych 

i sposobach wydobywania z nich dźwięków.  

Dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie muzyką wokalną. 

Muzyka wokalna to taka, do której wykorzystujemy głos ludzki. 

 Może śpiewać jedna osoba lub wiele, bez instrumentu (a cappella) 
lub z akompaniamentem instrumentów. 

Oprócz solowych występów (solo – 1 osoba), możemy wykonywać muzykę wokalną 
w grupie. Jeżeli zbierzemy kilka osób to stworzymy zespół wokalny. 

Czasami tworzyliśmy zespół wokalny na potrzeby akademii szkolnych.   

Wśród zespołów wokalnych, w których śpiewa więcej osób i w dodatku na głosy, 
wyróżniamy chóry. Na pewno widziałeś chór z II LO, który w naszej szkole, 

co roku śpiewa kolędy. 

Przed taką dużą grupą śpiewaków, zawsze stoi DYRYGENT – to jest taka postać, 
która pomaga nie tylko utrzymać tempo śpiewanego utworu, ale i kontroluje głosy. 

Spójrz, jak pięknie można śpiewać z akompaniamentem organów: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnwMQNq-Z0 

Na tym filmie, wyraźnie widziałeś pracę dyrygenta, oprócz tego, w pierwszym 
rzędzie stały kobiety, a w drugim mężczyźni. Oznacza to, że miałeś do czynienia 

z chórem mieszanym.  
W takim chórze, dzielimy głosy na żeńskie (sopran i alt) oraz na męskie (tenor i bas). 

Wszystko zależy od tego jak wysoko albo nisko możesz śpiewać.  
PODZIAŁ GŁOSÓW: 

żeński wysoki - SOPRAN męski wysoki - TENOR 
żeński niski - ALT męski niski - BAS 

 
To zapraszam Cię teraz do wysłuchania tylko i wyłącznie chóru męskiego:  

https://www.youtube.com/watch?v=mNPKBmQ-1go 
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https://www.youtube.com/watch?v=mNPKBmQ-1go


 

A teraz chór żeński: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELhIIhgyMI 

Ale w chórach nie śpiewają tylko dorośli, często zakładane są chóry dziecięce. 

https://www.youtube.com/watch?v=k55TYat4dZs 

Czasami, wśród chórów dziecięcych, można spotkać chór chłopięcy: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ_T0-Ke6TU 

Obecnie, wszystkie zespoły wokalne i chóry musiały wstrzymać swoją działalność 
ze względu na panującą epidemię, która rozprzestrzeniła się po świecie. 

Okazuje się jednak, że muzyka ma tak wielką siłę i moc, że pomimo ograniczeń, 
ludzie wykorzystują media społecznościowe i wszechobecny Internet, 

aby spotkać ze sobą i śpiewać  

To ostatni link, koniecznie wysłuchaj utworu wykonanego przez chór dziecięcy, 
w skład którego weszło 700 młodych wokalistów: 

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

 

 

 

Dbaj o swoje zdrowie i do zobaczenia za tydzień! 
 

Ewa Szkólnik 
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