SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

Fryderyk Chopin - magia fortepianu
- projekt edukacyjny
z okazji 165 rocznicy śmierci kompozytora
(od 16.10. do 23.10.2014)

„ Chopin był tym ,
który budził św
w iatło Boże
Bo e sw oją
oj m uzyką.
uzyk . ”
(ks. Jan Tw ardow ski)

Opracowanie:
Agnieszka Baumann-Borowicz

MODRZE 2014
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„Czuję
„Czuj się
si sam , sam , sam , chociaż
chocia otoczony… ”
(Fryderyk Chopin)
Celem zainicjowania projektu edukacyjnego było opracowanie jednolitego planu
działań dydaktycznych, przybliżających dzieciom osobę Fryderyka Chopina jako pianistę,
kompozytora, Polaka z okazji 165 rocznicy śmierci artysty, która przypada 17 października.

Cele ogólne:
- prezentacja osoby kompozytora, muzyka i Polaka - Fryderyka Chopina
- muzyka i instrumenty muzyczne.

Cele szczegółowe:
- poszerzenie wiedzy dzieci na temat czasów i życia Fryderyka Chopina
- stwarzanie sytuacji umożliwiających rozwijanie talentów artystycznych
- tworzenie prac plastycznych inspirowanych utworami muzyki poważnej
- poznawanie wybranych przykładów muzyki symfonicznej
- rozpoznawanie instrumentów muzycznych po usłyszeniu ich dźwięku
- utrwalenie wiadomości dotyczących wybranych elementów „alfabetu” muzycznego: klucz
wiolinowy, nuty i pięciolinia
- tworzenie własnych instrumentów muzycznych.

Zaplanowane działania:
- wykonanie ściennej gazetki tematycznej (nauczyciel muzyki)

przedszkole
- słuchanie muzyki Chopina
- kolorowanki o fortepianie, o Fryderyku Chopinie
kl. I-III
- głośne czytanie fr. książek: Michał Rusinek, Mały Chopin; Opowieść o Fryderyku Chopinie;
Monika Ulatowska, Fryderyk Chopin - życie i twórczość
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- słuchanie muzyki Chopina; ilustracja techniką dowolna do wybranego utworu muzycznego
- konstruowanie instrumentów muzycznych z tektury i plastiku (plastyka)

kl. IV-VI
- zapoznanie się z biografią Fryderyka Chopina (język polski, muzyka)
- projekcja filmu edukacyjnego „Warszawa Chopina” (lekcja wychowawcza, kl. IV)
- słuchanie utworów z serii „Mistrzowie Muzyki Klasycznej” Chopin - magia fortepianu
(muzyka)
- zapoznanie się z pieśnią Życzenie (muzyka)
- Muzyka Chopina - czy można ją zobaczyć? - muzyczne obrazy; ilustracja techniką dowolną
do utworu Preludium deszczowe (muzyka, plastyka)
- konstruowanie instrumentów muzycznych z tektury i plastiku (plastyka, muzyka)
- Muzyczna książka - czy to możliwe? Książka muzyczna - książka artystyczna (język polski)
- pisanie listu do Fryderyka Chopina (język polski)
- klasowy turniej wiedzy o Fryderyku Chopinie (język polski, muzyka, lekcja wychowawcza).

Modrze, 24.09.2014r.

........................................................

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska
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