
My też wiemy, kim był Fryderyk Chopin! 

„Rodem Warszawianin, Sercem Polak, a talentem świata obywatel” 
Cyprian Kamil Norwid 

 
200-lecie urodzin wybitnego Polaka Fryderyka Chopina stało się 
inspiracją do przeprowadzenia tematu kompleksowego o tym 
wybitnym kompozytorze w grupie 5-latków. Zaczęliśmy od 
gromadzenia pamiątek i zorganizowania kącika tematycznego-książki, 
albumy, fotografie, pocztówki, popiersie F. Chopina i inne pamiątki. 
Życiorysu F. Chopina wysłuchały dzieci rymowanym wierszem, 
zwróciliśmy uwagę szczególnie na okres dzieciństwa. Dzieci poznały 
Frycka, gdy był trochę starszy od nich. Dowiedziały się, jakim był 
chłopcem, gdzie się urodził, kim byli jego rodzice, skąd czerpał 
inspiracje do swoich utworów. Cały tydzień towarzyszyła nam jego 
muzyka: mazurki, polonezy, walce, stała się ona również inspiracją 
naszych prac plastycznych (malowanie farbami, rysowanie pastelami). 
Wykonaliśmy samodzielnie z różnych materiałów instrumenty 
perkusyjne, dzięki czemu mogliśmy stworzyć orkiestrę i towarzyszyć 
przy odtwarzaniu nagrań utworów Chopina. Dzieci dzieliły się 
wiadomościami, wrażeniami; Hania opowiedziała nam o ławeczce 
Chopina na Krakowskim Przedmieściu, gdzie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki rozlega się muzyka Chopina. Bardzo 
podekscytowana tą muzyką była (i jest) Kamilka, a bardzo bogatą 
wiedzą i zainteresowaniem wykazał się Wojtek. Byliśmy również pod 



pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich. Pomnik był przysypany 
śniegiem, ale dzieci wiedzą, że latem w każdą niedzielę są tam 
organizowane koncerty. Mamy nadzieję, że rodzice zabiorą tam swoje 
pociechy, a może pojadą do Żelazowej Woli, aby tam wśród pięknej 
przyrody słuchać muzyki naszego wielkiego kompozytora. Cały tydzień 
towarzyszyła nam muzyka F. Chopina, towarzyszy nam ona i dzisiaj, 
szczególnie, gdy chcemy się wyciszyć. Mamy nadzieję, że wiedza  
o wielkim Polaku rozbudziła w dzieciach zainteresowanie piękną 
muzyką klasyczną, uwrażliwiła wewnętrznie, wyciszyła  
i wzbogaciła dziecięce doznania. Zachęcamy rodziców do odwiedzenia  
z dziećmi nowo otwartego, multimedialnego muzeum F. Chopina  
w zamku Ostrogskich na Tamce (podobno dostarcza niezapomnianych 
wrażeń). My też się tam wybierzemy.  

Grażyna Karaś 

„Menu Chopinowskie dla dzieci”  

Co by na drugie zjeść śniadanie? 
Babeczki? Pączki? Z kremem rurki? 
Jeżeli chodzi o słodycze 
My serwujemy trzy Mazurki. 
Te nasze nie są wielkanocne 
Lecz-co tu kryć-fortepianowe, 
A jak ktoś z Was ma dobre ucho 
Usłyszy tańce w nich ludowe! 

 

 

 


