
HIP-HOP!

Czy rozpoznaliście jaki styl muzyczny najbliższy jest Praskiemu Misiowi?  

Taaaaak - to zdecydowanie HIP-HOP. Ten styl narodził się w Nowym Jorku w latach 70-tych XX 

wieku, ale do dziś cieszy się wielką popularnością zwłaszcza wśród młodzieży. Warszawa ma 

wielu znanych twórców HIP-HOPU. Jak widać, Praski Miś bardzo chce dołączyć do ich zaszczyt-

nego grona.  Tekst piosenki hip-hopowej opowiada często o zwykłych życiowych sprawach,  

o tym co nas cieszy, co smuci. Konieczne jest, by zawierał rymy, czyli podobnie brzmiące wyra-

zy lub  końcówki wyrazów. Dzięki temu kształt brzmieniowy utworu jest najlepszy. (Fachowo 

określa się rymy jako elementy pełniące  funkcję instrumentacyjną utworu.)

Zacznijmy od prostego ćwiczenia! 

Znajdź 2 rymy do słów:

MAMA, ........ , ..........

MIASTO, ........ , ..........

GŁOS, ........ , ..........

Udało się? Brawo!

Im wyraz jest dłuższy, tym trudniej znaleźć rym, ale pamiętaj, że nie zawsze musi być to tzw. 

„rym dokładny” (brzmiący identycznie jak powtarzany wyraz lub jego część - np.: „kot - płot”).

Może być po prostu podobny. Jest to wtedy tzw. „rym niedokładny” (np.: „świecie - przecież”).

Praski Miś w słuchowisku śpiewa: 

„Joł! Joł! Praski Miś! 

Joł! Joł! Miś Praski!

Zwierz dziki na wybiegu - czeka na oklaski!

Szok, panikę wzbudzam, podziw, fascynację...

Nie podchodź za blisko - bo zjem cię na kolację!”



Napiszcie piosenkę w stylu hip-hop o sobie  
i miejscu, w którym mieszkacie!

Instrukcja

Przygotujcie kartkę i ołówek oraz głowę pełną pomysłów.

Wypiszcie na kartce rzeczy, które chcielibyście zawrzeć w tekście,  to co kojarzy się z Wami 

(np. piłka nożna, szkoła, przyjaciele itp.) Potem zacznijcie od pierwszego zdania. Piszcie 

wszystko, co dyktuje Wam serce, np. „Jestem Jasiek i mieszkam w Warszawie... „ Pomyślcie, co 

rymuje się ze słowem  „Warszawie”?

Może: „Jestem Jasiek i mieszkam w Warszawie... Tu chodzę do szkoły i świetnie się bawię”?

Widzicie, to wcale nie jest trudne! Może spróbujecie zaprosić do zabawy bliskich i dzięki temu 

powstanie np. piosenka o Waszej rodzinie? 

Osoby chętne zapraszamy do dzielenia się efektami na naszym praskim Facebooku: 

facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi 


