
 

WITAJ UCZNIU KLASY 6!                        05.06.20r. 

CAŁY ŚWIAT TAŃCZY… 

W zeszłym tygodniu omówiliśmy muzykę, która towarzyszy w teatrze, filmie i reklamie… 

Pierwsze tańce składały się prawdopodobnie z prostych, spontanicznych i wielokrotnie 
powtarzanych ruchów ciała. Były to tańce rytualne, czyli związane z religią.  

Tancerze wierzyli, że dzięki wykonywanym gestom i krokom zyskają przychylność bóstwa 
lub pojednają się z siłami przyrody. Tańce wojenne miały napełnić wojowników męstwem 

i zagwarantować zwycięstwo. W tańcach myśliwskich naśladowano natomiast ruchy, 
zachowania i odgłosy zwierząt, co służyło przywabieniu ich do myśliwych. 

W kulturach rolniczych ludzie wykonywali ponadto tańce mające na celu zapewnienie 
obfitych plonów i oddalenie klęsk. Popularnością cieszyły się także tańce weselne i żałobne. 

Ważną funkcją tańców rytualnych było wzmacnianie poczucia wspólnoty danej grupy. 
Wykonywano je zbiorowo, w kole w korowodzie, stowarzyszeń prostej, rytmicznej muzyki.  

Postęp cywilizacyjny sprawił, że związek tańca z religią i wierzeniami stopniowo ulega 
zatarciu. W późniejszych epokach taniec zmieniał się wraz z rozwojem muzyki i obyczajów. 

W renesansie popularne były tańce dworskie, wykonywane na balach organizowanych 
przez arystokrację. W późniejszych epokach powstały różnorodne tańce salonowe a w XX 

wieku pojawiły się tańce towarzyskie.  

Popularnym tańcem użytkowym jest dzisiaj salsa. Wywodzi się ona z muzyki ludowej 
tworzonej przez mi przez mieszkańców wysp na Morzu Karaibskim.  

Salsa powstała w latach czterdziestych XX wieku na Kubie. 

 Taniec ten występuje w kilku odmianach, które różnią się od siebie krokami i figurami 
wykonywanymi przez tancerzy oraz ustawieniem partnerów. 

https://www.youtube.com/watch?v=okk7YUzKHqs 

Pochodząca z języka angielskiego nazwa rock and roll oznacza dosłownie: „kołysz się i kręci!”. 
Sformułowanie to trafnie charakteryzuje taniec wykonywany do muzyki rockandrolowej. 
Jest to jeden z najbardziej znanych tańców współczesnych. Ze względu na szybkie tempo 

i widowiskowe figury tancerze muszą mieć dobrą kondycję fizyczną.  
Rock and roll ma wiele odmian jego wykonanie stało się z czasem  

osobną dyscypliną sportową. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5a1NL9DKHCE 



A zatem zapraszam Cię do tańca! 
 

https://pl.pinterest.com/pin/529595237425676908/ 
 

Udanej zabawy!!!   
 

 

Życzę Ci dobrego, roztańczonego dnia!  

Ewa Szkólnik 


