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Czarodziejski koncert 

1. Dowolny taniec przy piosence edukacyjnej CEA Filharmonii Gorzowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk

2. Rozmowa na temat Fryderyka Chopina.
- Kim był Fryderyk Chopin ?



Fryderyk Chopin był polskim kompozytorem i pianistą. Urodził się ponad 200 lat temu w
Żelazowej Woli, a zmarł około 170 lat temu w Paryżu. Już w wieku 7 lat wydał swój pierwszy
utwór i zaczął koncertować w domu bogatych ludzi. Często w jego utworach pojawiają się
elementy muzyki ludowej. Jako pianista był samoukiem. Ukończył studia w wieku 19 lat. Był
muzycznym geniuszem. 
Gdy miał 20 lat wyjechał do Francji. 
Do Polski już nie powrócił. Często koncertował, uczył gry na pianinie i pisał nowe utwory. 
- Co komponował ?
walce, nokturtny, mazurki, etiudy, sonaty, polonezy, ronda ...



3. Słuchanie utworu F. Cho - Polonez - A - dur  op. 40 nr 2

https://www.youtube.com/watch?v=oLUoju3Dse8&list=
PLjSuyMSxxASizEwc7Sg6BXhSgmXdZgYZv&index=2

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu :
- O czym może opowiadać ten utwór ?
- Co czuliście, słuchając go ?
- Czy byk on wesoły, czy smutny ?
- Jakich barw użylibyście, chcąc przedstawić jego nastrój ?
- Jak można go przedstawić ruchowo ?

4. Wykonaj karty pracy, cz.4, s. 27.
Pokoloruj rysunki tylko instrumentów, które występują po jednej stronie karty - prawej lub lewej.
Pokoloruj rysunek zwierzęcia, którego głosem zaśpiewasz znaną Ci piosenkę.

5. Ćwiczenia z wykorzystaniem rymowanki. 
Dziecko powtarza słowa rymowanki i wykonuje określone w niej ruchy.
(Dziecko) 
Ręce dwie, (wykonuje dwa klaśnięcia w dłonie) 
nogi dwie, (dwa razy przytupuje)
Do roboty palą się. (pociera dłonie o siebie)



Biegną szybko (biegnie w miejscu)
Podskakują (wykonuje dwa podskoki obunóż w miejscu)
w górze wietrzyk (podnosi ramiona do góry)
naśladują. (wykonuje skłony boczne tułowia)

6. Przeczytaj tekst sam lub z pomocą rodzica. Dokończ zadania i pokoloruj rysunki - Karty pracy,
cz.4, s.28.

7. Malowanie farbami plakatowymi na dużych, tekturowych pudłach/arkuszach papieru
wybranego utworu Fryderyka Chopina. Dziecko staje przy wybranej części pudła/dużego arkusza
papieru.
Przy nagraniu utworu w/w stara się malować barwami, które odzwierciedlają odczuwamy
nastrój utworu.

Na dziś to wszystko. Widzimy się jutro !

Dziękuję za nadesłane prace.


