
Klasy IV a ,b, c, d 

 

Temat: Rytm w muzyce. 

 

Rytm to powtarzanie się dźwięków lub innych elementów w jednakowych odstępach. Rytmiczna 

może być muzyka, tykanie zegara lub bicie serca. 

W naturze też możemy spotkać zjawiska o charakterze rytmicznym, na przykład bicz rzęsistego 

deszczu, kręgi rozchodzące się po tafli wody po wrzuceniu do niej kamienia, szereg podobnych 

wzgórz na widnokręgu, drzewa rosnące przy drodze, które dzięki wiatrowi rytmicznie poruszają 

gałęziami i liśćmi. 

Rytm to klaskanie, stawianie kroków na drodze czy na schodach. 

Rym to tło muzyki, bez którego byłaby ona uboższa. To rytm sprawia że rozpoznajemy tańce. Sama 

melodia nie dała by nam odpowiedzi na pytanie – Jaki to taniec ? 

Są utwory w który rytm jest wyraźniejszy i są też takie gdzie rytm jest cichym tłem, można by 

powiedzieć śmiało – wypełnieniem tego co chce nam przekazać muzyka. 

Są też takie utwory w których rytm stanowi podstawę charakteru utworu. Jest wtedy wyraźny i 

praktycznie bardziej zwracamy uwagę na charakter utworu właśnie dzięki rytmowi. 

Proszę abyście napisali mi jakie znacie przykłady rytmu w przyrodzie, w świecie Was otaczającym. 

Wysłuchajcie dwóch utworów, w których rytm nadał im charakteru. 

 

E. Grieg – „W grocie Króla Gór”  

Występuje tu stale powtarzający się rytm, na którego tle rozwija się melodia. W ciągu całego utworu 

melodia ta przetwarzana jest przez różne instrumenty, przez co mamy wrażenie ciągle zmieniających 

się barw brzmienia. Tempo i dynamika (czyli natężenie dźwięków) coraz bardziej narasta – od 

dźwięków bardzo cichych  , aż do potężnego współbrzmienia instrumentów całej wielkiej orkiestry. 

 

 

M. Ravel – „Bolero” 

 

Jest to utwór bardzo ekspresyjny, o stałym i wciąż jednostajnym rytmie. W trakcie utworu melodia 

staje się coraz bardziej głośna  i bierze w niej udział coraz więcej instrumentów. 

Jest to wyjątkowo ciekawy w brzmieniu i rytmie utwór. 

 

Wysłuchajcie obu i zapiszcie lekcję w zeszytach. W nich również napiszcie odpowiedź na moje pytanie 

zawarte podczas dzisiejszej lekcji. 



 


