
Piątek 09.04.2021 

Witamy serdecznie  

Temat dnia: Muzyka Pana Chopina 

Czy wiecie kto to był Fryderyk Chopin? Dziś dowiemy się kim był i posłuchamy muzyki, którą 

komponował?  

1. Wysłuchajcie opowiadania J. Waszczuk „ O Fryderyku Chopinie”. 

 

Mama, odbierając Karola z przedszkola, powiedziała: 

– Muszę zaprowadzić cię do dziadka Zbyszka, ponieważ mam do załatwienia jeszcze 

mnóstwo spraw. 

Dziadek przywitał chłopca pyszną szarlotką i sokiem. Z daleka dobiegała cicha 

muzyka. 

– Ładna ta muzyka – powiedział Karol – co to jest? 

– A to muzyka Fryderyka Chopina, wielkiego kompozytora – odpowiedział dziadek. – 

To najsławniejszy polski kompozytor w naszej historii, znany na całym świecie. Urodził 

się w Polsce w Żelazowej Woli. Ma takie dziwne nazwisko, ponieważ jego tata był 

Francuzem. Chopin był geniuszem, na fortepianie nauczył się grać sam. 

– Bez niczyjej pomocy? – zdziwił się Karol. 

– Tak, a gdy miał sześć lat, potrafił zagrać każdą usłyszaną melodię – dodał dziadek. 

– Co działo się dalej? – dopytywał chłopiec. 

– W wieku dwudziestu lat Fryderyk Chopin wyjechał do Francji, do Paryża. Tam zrobił 

błyskawiczną karierę. Był znanym i cenionym kompozytorem. Zarabiał na życie, dając 

lekcje gry na fortepianie bardzo bogatym ludziom. Od młodych lat chorował na 

gruźlicę. Umarł w młodym wieku, ale zdążył napisać wiele pięknych utworów – 

opowiadał dziadek Zbyszek. 

– A może teraz, dziadku, posłuchamy twojego ulubionego utworu skomponowanego 

przez 

Chopina? – poprosił Karol. 

Dziadek z wnuczkiem usiedli wygodnie na kanapie i wsłuchiwali się w magiczne 

dźwięki Poloneza As-dur. 

 

2. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania 

- na jakim instrumencie grał Fryderyk Chopin? 

- gdzie się urodził? 

- kto nauczył Fryderyka grać na fortepianie? 

 

Popatrzcie na zdjęci Fryderyka Chopina  

 

 



 
 

3. Wysłuchanie utworu Chopina, mazurka f- moll- spróbujcie określić nastrój utworu, 

tempo, dzieci mogą podać skojarzenia – co kojarzy im się z wysłuchanym utworem, 

dziecko może określić jakie emocje towarzyszyły mu podczas słuchania utworu.  

https://www.youtube.com/watch?v=IX7nhpxxOKA 

 

4. Zabawa „ Jakie dźwięki może wydawać człowiek?” 

Dzieci wydobywają różne dźwięki (klaszcząc, tupiąc, śpiewając, mrucząc, pstrykając 

palcami itd.). 

5. Zabawa ruchowa z apaszkami „Taniec motyli” do utworu Fryderyka Chopina. Dzieci 

motyle poruszają się w rytm muzyki, gdy muzyka milknie przykucamy ( siadamy na 

kwiatach). Zabawę powtarzamy kilka razy . 

https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk 

6. Zabawa matematyczna „ Ile dźwięków słyszysz” 
Zabawa polega na ułożeniu tylu liczmanów( liczmanami mogą być klocki, 

https://www.youtube.com/watch?v=IX7nhpxxOKA


samochodziki, koraliki), ile dziecko usłyszało wystukanych dźwięków ( do wystukania 
dźwięków możemy użyć różnych przedmiotów – łyżki,  butelki, możemy klaskać w 
dłonie, tupać). 

7. W ramach przypomnienia sobie wyglądu oraz zapoznania z kilkoma ciekawostkami na 
temat instrumentów muzycznych zachęcamy do obejrzenia filmu : Instrumenty 
muzyczne (perkusyjne, dęte, strunowe) -  
https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg 

8. Wykonajcie zadania z Trampoliny cz.4 str. 18 – 19 
9. Na popołudnie lub na wekend mamy dla Was pracę plastyczną „Nutki” (ksero, które 

dostaliście w przedszkolu). Wyklejcie nutki kulkami bibułowymi, a kreseczki przy 
nutkach wylepcie cieniutko plasteliną 

10. Dla chętnych przesyłamy kilka kart pracy do wyboru 

Pozdrawiamy pani Ola i pani Ewa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg


 



 



 



 


