
Witajcie Maluszki !  

 

Zajęcia zdalne 

Temat tygodnia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

CZWARTEK 04.02 20021  

TEMAT DNIA: Maluję muzykę klasyczną – jestem duszą artystyczną! 

CELE OGÓLNE: poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości; rozwijanie słuchu muzycznego; 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: • zdjęcie przedstawiające kompozytora, ilustracje: fortepian, flet i skrzypce, plik YT,  

  

ZAJECIA: 

• „Wodny masażyk” – masaż z rymowanką. Dz. siedzi przed rodzicem. R .czyta wiersz i wykonuje masaż na plecach 

Dz. – zmiana ról.  

Twoje plecy wymasuję,             /    delikatne ugniatanie pleców  

wodny masaż zastosuję.        / Rysuje na plecach fale   

Najpierw będzie drobny deszczyk, / Delikatnie i powoli uderza w plecy opuszkami palców 

abyś poczuł mały dreszczyk. 

 Potem się ulewa stanie, / Delikatnie, ale energicznie uderza w plecy opuszkami palców 

co przemoczy w mig ubranie!  

Pełno wody w okolicy,/  Rysuje na plecach fale rozchodzące się w różnych kierunkach. 

 woda płynie po ulicy!  

Dzieci w potok ten wskakują / Delikatnie uderza otwartą dłonią w różne miejsca na plecach 

wodę wokół rozchlapują! / 

Och, jak są tym rozbawione! / Rysuje na plecach uśmiech. 

Czy twe plecy rozluźnione?/  Głaszcze plecy otwartymi dłońmi od góry ku dołowi.  

 

• „Nokturn cis-moll” – zapoznanie z postacią Fryderyka Chopina i jego twórczością.  „Kto to był Fryderyk Chopin?” 

– rozmowa z wykorzystaniem ilustracji/zdjęć przedstawiających kompozytora. 

 R. opowiada Dz. o słynnym na całym świecie polskim kompozytorze:  

     Fryderyk Chopin (R. pokazuje ilustrację/zdjęcie przedstawiające kompozytora) był słynnym polskim 

kompozytorem, stworzył wiele muzycznych dzieł. Zanim jednak stał się sławny, był tak jak wy małym dzieckiem – 

chłopcem, który urodził się we wsi Żelazowa Wola. Mama Fryderyka miała na imię Justyna, a tata – Mikołaj. Mały 

Fryderyk miał jedną starszą siostrę i dwie młodsze. Fryderyk od najmłodszych lat otoczony był muzyką: jego mama 

grała na fortepianie (R. pokazuje fortepian na ilustracji) i pięknie śpiewała, a tata grał na flecie i skrzypcach (R. 

wskazuje kolejne instrumenty). Wkrótce chłopiec pokochał muzykę i postanowił nauczyć się gry na fortepianie. Jego 

pierwszą nauczycielką była mama Justyna… Gra na fortepianie bardzo się Fryderykowi spodobała i wkrótce okazało 

się, że ma do tego wielki talent. Już w wieku 7 lat chłopiec skomponował swoje pierwsze utwory, które jego tata 

pomógł mu zapisać. Powoli mały Fryderyk stał się dużym Fryderykiem, a jego talent rósł wraz z nim. Najpierw był 

„cudownym dzieckiem”, później genialnym pianistą i kompozytorem. Za chwilę usłyszycie jeden z jego utworów…  



• – „Poznajemy muzykę Fryderyka Chopina” – wysłuchanie utworu „Nokturn cis-moll”. R. prosi Dz., aby wspólnie z 

nim przyjęło wygodną pozycję ciała, zamknęli oczy i skupił się na dźwiękach muzyki. Po wysłuchaniu utworu R. i 

Dz. otwierają oczy, Dz. próbuje odpowiedzieć na pytania R.:  Czy muzyka była wesoła, czy smutna? Czy była 

tajemnicza? Co się działo z melodią? (narastała, była coraz głośniejsza, potem się urywała itp.) Na jakim 

instrumencie wykonano ten utwór?  

•  „Co kojarzy mi się z tą muzyką?” – rozmowa z wykorzystaniem ilustracji. R. pokazuje dzieciom różne ilustracje 

(mogą to być reprodukcje dzieł malarskich) i pyta z którymi obrazkami kojarzy się wysłuchany utwór (można 

włączyć go ponownie). Dz. próbuje uzasadnić swój wybór, opisując tę muzykę.  

• dowolne ilustracje o zróżnicowanym charakterze (np.: kapiąca woda, deszcz, krajobraz nocą,…) 

 

• – „Jestem pianistą” – zabawa paluszkowa. Dz. siedzi przy stoliku R. włącza „Nokturn cis-moll” (fragment) i prosi 

DZ., aby zmieniło się w pianistę i „odegrały” palcami słyszaną muzykę na swoich pianinach (stolikach).  

 

• „Malujemy muzykę klasyczną” – zabawa plastyczna. R. ponownie włącza utwór Fryderyka Chopina Dz. siada z R. 

przy stoliku i malują farbami akwarelowymi to, co kojarzy im się z tą muzyką. Po wyschnięciu prac, można nadać 

tytuł swoim pracom.  

 

 

      Udanego malowania  

 

 

 

 


