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Folklor naszych sąsiadów. Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską 

 

Mieszkańcy wsi śpiewają i muzykują od najdawniejszych czasów. Sami tworzą 
muzykę i przekazują ją z pokolenia na pokolenie. W różnych krajach można spotkać 
charakterystyczne zwyczaje i obrzędy, usłyszeć piękne pieśni i melodie, zobaczyć wspaniałe 
tańce. W państwach graniczących z Polską również rozwinęła się bogata kultura ludowa. 
 

Zapraszam Cię dzisiaj na wycieczkę muzyczną, poznamy naszych sąsiadów od strony 
artystycznej. 

Słowacja 

Najdawniejsze pieśni Słowacki miały proste melodie.  

https://www.youtube.com/watch?v=QD3x3RG58w4 

Przypominały recytacje tekstu z towarzyszeniem kilku dźwięków. Większości tradycyjnych 
utworów ze Słowacji jest utrzymana w metrum 24. Wśród tańców wyróżnia się hajduk, czyli 

zbójnicki, oraz odzemek efektownymi popisami tancerzy. 

Odzemek: 

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

Czechy 

W Czechach powstało wiele tańców ludowych, między innymi znana na całym świecie polka. 
Jest to skoczny taniec utrzymany w dość szybkim tempie i w metrum 24. Polkę tańczy się 

półkrokiem wykonywanym raz z prawej, raz z lewej nogi. 

https://www.youtube.com/watch?v=iizWLueLK8E 

Ukraina 

Ukraińskie zespoły wokalne i soliści śpiewają dumy.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZT7LlR7kLw 
 

Nazywa się tak tęskne, nastrojowe pieśni, wykonywany 
często przy akompaniamencie bandury,  
czyli ludowego instrumentu strunowego 

przypominającego lutnię.  
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W muzyce ludowej Ukrainy wykorzystuje się także różnego rodzaju instrumenty dęte. 
                     Należą do nich sopiłka, ludowa odmiana fletu,  

 
 
 
 

oraz dwojnica – instrument składający się z dwóch połączonych ze sobą 
piszczałek. Ukraińskie kapele grają także na bębnach i dudach.  

Typowym narodowym tańcem ukraińskim jest kozak, utrzymane w metrum 24. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F1sUbiayBt0 

Rosja 

Tradycyjne rosyjskie melodie charakteryzują się śpiewnością oraz lirycznym, tęsknym 
lub pogodnym nastrojem. Rosjanie wykonują je w wielo głosie albo solo – zarówno 

z akompaniamentem, jak i bez towarzyszenia instrumentów. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1881owsiolE 

Do najpopularniejszych rosyjskich utworów ludowych należą czastuszki. Określa się tak krótkie, 
żartobliwe piosenki taneczne, które często są improwizowane przez wykonawców.  

Wśród rosyjskich tańców wyróżniają się energiczne trepak, utrzymane w metrum 24,  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4hYggMTfI2c 
 

oraz kozak z charakterystycznymi popisami tancerzy.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=O7MYUP_rGWE 
 

Długą tradycję mają w Rosji także tańce kołowe i korowodowe. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=It8Rc3QMIeg 

Niemcy 

Niemieccy muzykanci lubią śpiewać i tańczyć oraz brać udział w rozmaitych paradach. 
Popularnością w ich kraju cieszą się lendler  

 
https://www.youtube.com/watch?v=GsgHN6yi4Lc 

 
i walc. Są to tańce pochodzące z Austrii, utrzymane w metrum 34.  

 
Dawniej w Niemczech były rozpowszechniane tańce kołowe związane z obrzędami i zabawą. 

Wykonywano je z akompaniamentem fletów, rogów, tarek i grzechotek. 
Tradycyjne instrumenty niemieckich pasterzy z gór, to długie rogi alpejskie. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K_qp26NHyTg 
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Typowym instrumentem używanym w niemieckich kapelach jest akordeon. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MHkC9MCe4IQ 
 

Ileż to barw i piękna ma w sobie muzyka ludowa… 

Mam nadzieje, że zainteresowałam Cię tematem folkloru naszych sąsiadów. 

 

Podsumujmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=jZsAvS6G8tw 

 

W domu: 

Polska graniczy z 7 państwami. Jakich państw nie wymieniłam dzisiaj na lekcji? 

 

Odpowiedź przyślij na adres mailowy:                  sp17soswpt@gmail.com 
 

Nie zapomnij  w tytule maila dopisać imię i nazwisko klasa 5 oraz MUZYKA 

 

 

 

Życzę Ci dobrego i bardzo rozśpiewanego dnia!  
Ewa Szkólnik 
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