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Dzień dobry 

1. Przypomnijcie sobie gdzie można wybrać się na koncert? - dom kultury, opera, filharmonia, klub 

muzyczny. Jakie instrumenty grają w orkiestrze? - strunowe, dęte, perkusyjne. Wymień przynajmniej po 

dwa znane ci instrumenty. (np. strunowe- gitara, skrzypce, dęte- flet poprzeczny, puzon, perkusyjne- bęben, 

tamburyn. 

 

 

 

 



 

2. Wysłuchajcie wierszyka Doroty Gellner pt. Rozmowa z fortepianem 

 

ROZMOWA Z FORTEPIANEM 

- Drogi panie fortepianie, jak grasz rano, kiedy wstaniesz? 

- Czasem, gdy zły humor mam, wtedy bardzo grubo gram. 

Posłuchajcie zresztą sami: groźnie klapię klawiszami,  

aż się trzęsą wszystkie mury, gdy gram dołem klawiatury. 

- A jak fortepianie grasz, kiedy dobry humor masz? 

- Klawiszami z prawej strony grywam cienko...jak deszcz dzwonię; 

hen, pod słońce, pod obłoki leci w górę dźwięk wysoki, brzęcząc cienko, tak jak mucha. 

Chcesz posłuchać, to posłuchaj! 

- A jak lubisz sobie grać, gdy wieczorem idziesz spać?  

- Cicho, cicho, piano, piano gram melodię rozespaną,  

aż niebieska nocna cisza, sen położy na klawiszach...  

3. Omówmy teraz treść wierszyka: Jakie dźwięki gra fortepian kiedy ma zły humor, a jakie, kiedy jest         

w dobrym humorze? A jak gra, kiedy idzie spać?  

Piano w muzyce to znaczy? - cicho, a jak myślicie, co oznacza słowo forte? - głośno. 

4. Jak wygląda fortepian?, przyjrzyj się poniższej ilustracji i opisz jego budowę.  



 

Najbardziej charakterystycznymi elementami fortepianu są biało-czarne klawisze. Fortepian jak już wiecie 

to instrument strunowy, ponieważ dźwięk powstaje od uderzenia młoteczkiem w struny. Naciśnięcie 

klawisza powoduje uniesienie młoteczka, który uderza w struny o różnej grubości i dzięki temu słyszymy 

dźwięki o różnej tonacji.  

4. Teraz poznamy najsłynniejszego polskiego kompozytora, któ ry swe arcydzieła tworzył właśnie na 

fortepianie.  

POZNAJEMY FRYDERYKA CHOPINA 

Fryderyk Chopin był najsłynniejszym Polskim kompozytorem. To jeden z najsławniejszych Polaków         

w naszej historii. Urodził się w Polsce w Żelazowej Woli. Jego tata był Francuzem, a mama Polką. Naukę 

gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat. Kiedy miał 7 lat tworzył pierwsze kompozycje (np. polonezy). 

Bardzo wcześnie zaczął też dawać publiczne koncerty. Mając 20 lat Fryderyk Chopin wyjechał do Francji 

do Paryża. Tam szybko zyskał sławę. Był cenionym kompozytorem. Zarabiał na życie dając lekcje gry na 

fortepianie bogatym ludziom. Długo zmagał się z nieuleczalna chorobą płuc-gruźlicą. Umarł mając tylko 

39 lat, ale zdążył napisać wiele pięknych utworów: polonezów, mazurków, walców, etiud i koncertów 

fortepianowych. 

Na kolejnej stronie znajdziecie portret Fryderyka Chopina.  

 



 

Fryderyk Chopin 

 

5. Posłuchajcie kilku utworów Fryderyka Chopina (linki poniżej)  i spróbujcie improwizować ruchowo grę  

na fortepianie 

https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4   ( mazurek ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY (walc) 



https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU&t=2882s (walc) 

https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss (polonez) 

6. Dla chętnych dzieci kolorowanki 

POZDRAWIAM WAS CIEPŁO I ŻYCZĘ MIŁEJ PRACY PRZY UTWORACH CHOPINA 
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