
Scenariusz zajęcia promującego wartości uniwersalne w przedszkolu. 

 

Temat: ”Mały Chopin ”- aktywne słuchanie muzyki klasycznej. 

Cele:  

 Zwrócenie uwagi na istnienie muzyki klasycznej, próba jej charakteryzowania 

 Próba uwrażliwiania dzieci na piękno muzyki Chopina 

 Zapoznanie dzieci z niektórymi istotnymi dla dzieci  faktami z życia Chopina 

 Pokazanie, że muzyka klasyczna może być źródłem ciekawych zabaw 

 Przypomnienie o potrzebie kulturalnego zachowania się na koncercie 

Metody: aktywne słuchanie muzyki 

Forma: praca z całą grupą, indywidualna 

Formy muzyczne: słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, improwizacja muzyczna 

Pomoce i środki dydaktyczne: obraz dworku w Żelazowej Woli, misie dla każdego dziecka,  

Przebieg: 

W sali niezbędne jest zbudowanie nastroju sprzyjającego właściwemu odbiorowi treści 

opowiadania oraz muzyki  Fryderyka Chopina: obraz dworku w Żelazowej Woli na tablicy 

multimedialnej, wizerunek Fryderyka Chopina, wydzielona za pomocą parawanu strefa do 

słuchania, częściowo opuszczone rolety, muzyka Nokturn Op. 29 jako tło opowiadania, 

stosowanie przez nauczyciela odpowiednich środków żywego słowa itp. 

1. Słuchanie opowiadania o dzieciństwie Fryderyka Chopina. 

Dzieci słuchają uważnie  trzymając na kolanach misia, po czym same, również na tle 

muzyki, odtwarzają treść po cichu  do ucha swojego misia. 

Zachęcenie do wypowiedzi na temat słuchanej muzyki. 

2. Interpretacja ruchowa inspirowana powyższą muzyką z użyciem woalowych chust. 

3. Słuchanie dwóch utworów: Nokturn Op.9 oraz kontrastowego Poloneza Op.40. Na 

podłodze leżą dwa arkusze papieru odpowiednio dla jednego i drugiego utworu. 

Dzieci kładą kolorową kartę lub nutę na wybranym papierze, uzasadniają wybór.  

4. Aranżacja mini-widowiska inspirowanego muzyką. 

Fizelina w zielonym kolorze to wiosenna  łąka, w której  widoczne są niewielkie 

otwory. Część dzieci unosi  fizelinę na wysokości szyi, pozostali pod fizeliną władając 

kwiatek przez otwór improwizują taniec kwiatów na tle muzyki „Walc a-mol” 

Fryderyka Chopina. 

5. Ta sama fizelina leży na podłodze. Dzieci układają na  niej wiosenne   kwiaty za 

pomocą laski gimnastycznej, kolorowej szarfy, woalowej chustki, liścia z 

papieroplastyki. Działaniu towarzyszy Walc a-mol Fryderyka Chopina. 

6. Wysłuchanie koncertu na pianinie w wykonaniu 8-letniego Kacpra, absolwenta 

naszego przedszkola.  



Przypomnienie informacji o pierwszym skomponowanym utworze przez małego 

Frycka Polonezie B-dur. Ponieważ Frycek nie znał jeszcze nut skomponowany utwór 

zapisał  jego tata. Dzieci słuchają Kacpra w ciszy i skupieniu.  

Wręczenie  kwiatów przez dzieci, owacje. 

7. „Komponowanie ” muzyki przez dzieci. 

Demonstracja dowolnego zapisu nutowego na pięciolinii, zwrócenie uwagi na 

możliwość pisania nut na linii i polu. Dzieci otrzymują kartki formatu A3 z nakreśloną 

pięciolinią, piszą nuty- „komponują muzykę”, nadają tytuł.  

Prezentacja na pianinie  „skomponowanych” przez dzieci  utworów w wykonaniu 

Kacpra (gra dowolne, krótkie utwory). 

 

Opowiadanie o Chopinie na podstawie książki Michała Rusinka „Mały Chpin”. 
 

Fryderyk Chopin urodził się w tym dworku w Żelazowej Woli. Gdy był małym 

chłopcem rodzice nazywali go Fryckiem lub Fryderyczkiem. Frycek miał trzy siostry: 

Emilię, Ludwiczkę i Izabelę, które bardzo kochał i z którymi razem wymyślał  

przeróżne zabawy. Bardzo kochał też  muzykę. Na wakacje wyjeżdżał często na wieś, 

gdzie  znikał na długo aby słuchać w ciszy leśnej muzyki, szumiącej trawy, śpiewu 

ptaków, klekoczącego bociana itp. Najbardziej lubił gdy jego mama siadała do 

fortepianu i grała przepiękne utwory. Frycek niepostrzeżenie skradał się pod 

fortepian i leżąc słuchał, słuchał, słuchał……i bardzo często zasypiał. Gdy miał 7 lat jak 

wy teraz skomponował swój pierwszy utwór Polonez B-dur. Frycek nie znał jeszcze 

nut więc nie mógł zapisać go na pięciolinii, ale zrobił to jego tata, który był muzykiem. 

 

 

 


