
 

 Temat : Preludium deszczowe 23.11.2021r. 

 

 Zadanie 1.  Kiedy mamusia gra – słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej, rozmowa o Fryderyku 

Chopinie. 

Kiedy mamusia gra 

Kiedy mamusia wieczorem 

Zagra mazurki Szopena, 

Siadamy przy niej cichutko: 

Ja, Ola, Stefek i Lena. 

Dziwna to jakaś muzyka! 

Gdy słucham i przymknę oczy, 

Widzę las, niebo, a potem 

Pastuszek za krówką kroczy. 

I widzę taniec wspaniały, 

Suną za krokiem krok – pary. 

Słucham i patrzę, i nie wiem: 

Muzyka to, czy też czary? 

Za oknem wiatr, 

Dzwonią w szyby 

Krople powolne, miarowe. 

– Mamusiu, słyszysz, deszcz pada, 

Zagraj „Preludium Deszczowe”. 

Helena Bechlerowa 

a) Nauczyciel lub rodzic odwołując się do dotychczasowej wiedzy dzieci, pyta:  

Co to jest muzyka klasyczna? (muzyka zwana również muzyką poważną lub artystyczną, tworzona w 

celach artystycznych) 

Czy znacie kompozytorów takiej muzyki? (Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van 

Beethoven). 

 Następnie czyta wiersz przy dźwiękach „Preludium deszczowego” Fryderyka Chopina. 

https://www.youtube.com/watch?v=bJmO1g1jlKQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bJmO1g1jlKQ


b) Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela: 

Co grała wieczorem mama?  

Co dzieci widziały, słuchając muzyki?  

Co było słychać za oknem? 

 

c) Następnie prowadzący opowiada o życiu i twórczości Fryderyka Chopina: 

 Fryderyk Chopin 

urodził się ponad dwieście lat temu w Żelazowej Woli (niedaleko Warszawy). Kiedy miał 

cztery lata, zaczął się uczyć gry na fortepianie. Szybko okazało się, że ma ogromny talent. 

W wieku siedmiu lat już komponował drobne utwory – były to polonezy. Po kilku latach stał 

się znany w Warszawie jako świetny pianista i kompozytor, a po jego wyjeździe do Francji 

docenili go również mieszkańcy Paryża, gdzie dawał koncerty. Fryderyk Chopin jest jednym 

z najbardziej znanych na świecie i najwybitniejszych polskich kompozytorów. W swoich 

kompozycjach nawiązywał do polskiej muzyki ludowej. Jego muzyka jest piękna: bardzo melodyjna, 

nastrojowa, wywołuje emocje (smutek, radość, zachwyt, melancholię, zadumę). Często 

odnajdujemy w niej smutek kompozytora, który tęsknił za ojczyzną. Chopin napisał: dwa 

koncerty fortepianowe, mazurki, polonezy, etiudy, preludia, walce, ballady, scherza, sonaty, 

utwory kameralne, pieśni. Zmarł we Francji, w Paryżu. Nauczyciel lub rodzic wyjaśnia niezrozumiałe 

dla dzieci pojęcia. 

 

  FRYDERYK CHOPIN 



 

Zadanie 2  

 Praca plastyczna Muzyką malowane- plastyczna zabawa twórcza malowanie farbą do muzyki 

Fryderyka Chopina.  

Dzieci słuchają utworu Fryderyka Chopina i na kartkach za pomocą  farby przedstawiają swój nastrój i 

skojarzenia powstałe pod wpływem słuchanej muzyki. 

 

 

Zadanie 3 

Karta pracy str. 8 – ćwiczenie grafomotoryczne, przeliczanie, uzupełnianie rysunku. 


