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KONSPEKT   LEKCJI   MUZYKI 
W  KLASIE   VI 

 
 

TEMAT: Wątki ludowe w dziełach Fryderyka Chopina 
Czas realizacji: 2 x 45 minut. 
 
Cel główny: 
• Ukazanie zależności między utworami F. Chopina a muzyką ludową. 
Cele operacyjne: 
Uczeń: 
• zna najważniejsze fakty z życia F. Chopina i jego związki z wsią, 
• potrafi odczytać prosty zapis nutowy, 
• potrafi zaśpiewać pieśń Oj chmielu, chmielu i zagrać ją na flecie lub dzwonkach 

chromatycznych, 
• wie jaki wpływ na twórczość F. Chopina wywarła muzyka ludowa, 
• wie kim był Oskar Kolberg i jakie znaczenie dla polskiej kultury ma jego dzieło, 
• potrafi uważnie słuchać i wyrażać własne poglądy na temat wysłuchanych utworów. 

 

Metody: analityczno-percepcyjna, problemowo-analityczna, ekspozycji (wg Leokadii 
Jankowskiej) 
 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, w grupach 
 

Pomoce dydaktyczne: zapis nutowy pieśni Oj chmielu, chmielu, 
flety lub dzwonki chromatyczne, 
fragment książki M.A. Szulca pt:Fryderyk Chopin i jego utwory muzyczne, podręcznik Moja 
muzyka – podręcznik dla klas IV – VI  Elżbiety Korowajczyk 
nagrania utworów F. Chopina: Preludium Des-dur, Fantazja na tematy polskie, Scherzo                    
h-moll – płytoteka szkolna. 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

Część wstępna: 
1. Czynności organizacyjne. 
2. Wysłuchanie przez uczniów znanego im utworu F. Chopina np. Preludium Des-dur 
Deszczowe. Uczniowie próbują odgadnąć czyjego utworu wysłuchali i ewentualnie podać 
jego tytuł. 
3. Podanie tematu lekcji. 
 

Część główna 
1. Odczytanie wiersza W. Chotomskiej pt. W Żelazowej Woli. 
Wanda Chotomska (1929) 
W Żelazowej Woli drzewa wysokie, 
w Żelazowej Woli malwy u okien, 
biały dworek stoi nad rzeczką. 
– Czy to tutaj? 
– Tutaj, córeczko. 



Tu śpiewała lipowa kołyska, 
tutaj wiatr grał piosenki na listkach, 
tutaj malwy nuciły niebiesko. 
– Tak jak teraz? 
– Tak jak teraz córeczko. 
W Żelazowej Woli śpiewanie takie, 
jakby cały ogród był jednym ptakiem, 
A tutaj jeszcze grają 
świerszcze nad rzeką, 
a za wodą w łąkach 
bocianów klekot 
i żniwiarzy w pole woła przepiórka 
cała ziemia tutaj śpiewa mazurka. 
Z Żelazowej Woli za nutą nuta 
w świat z Chopinem poszły, 
by wrócić tutaj. 
A wróciły nuty piękne nad podziw 
do tej ziemi, gdzie się Chopin urodził. 
 

2. Pogadanka na temat życia i twórczości F. Chopina. 
F. Chopin urodził się w Żelazowej Woli w 1810 r. Jego matka była Polką, a ojciec 
Francuzem. Świadectwem polskości Chopina jest narodowy charakter jego muzyki. 
Od najmłodszych lat wykazywał wielkie zdolności muzyczne. Już w wieku 8 lat 
skomponował swego pierwszego poloneza. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w 
Warszawie, a na świadectwie profesor Józef Elsner napisał o nim: geniusz muzyczny. 
W dzieciństwie wakacje często spędzał na wsi na Mazowszu i Kujawach (Szafarnia, 
Kowalewo, Lipno, Sanniki, Nieszawa), gdzie przysłuchiwał się muzyce ludowej, brał udział 
w wiejskich zabawach, sam nawet kiedyś przygrywał do tańca na kontrabasie, ku uciesze 
wieśniaków. Przyjeżdżał także do swego kolegi do Poturzyna na Zamojszczyźnie. 
Poturzyn Fryderyk będzie wspominać często w listach do Tytusa z Paryża: 
„Jeżeli nie będę miał co jeść, musisz mnie do Poturzyna za pisarka przyjąć, będę tam koło 
stajni mieszkał, tak dobrze przy Tobie, jak tego roku we dworze” – pisał Chopin 18 września 
1830 roku. Na pamiątkę pobytu F. Chopina w Poturzynie obok szkoły podstawowej 
ufundowano mu pomnik. 

Pomnik w Poturzynie woj. lubelskie 
 



Wyjechał z Polski w 1829 roku i nigdy już tu nie powrócił. Resztę życia spędził na 
emigracji, głównie w Paryżu. Jest twórcą przede wszystkim utworów fortepianowych: 
mazurków, polonezów, ballad, preludiów, nokturnów, etiud, walców, scherz, dwóch 
koncertów fortepianowych. Był pierwszym kompozytorem dzięki któremu inni nauczyli się 
wiązać swą twórczość z rodzimą muzyką ludową i cenić ją. Jego muzyka była impulsem do 
powstania szkół narodowych w wielu krajach. 
Od młodości chory na gruźlicę, pozostał samotny w najtrudniejszych chwilach swej krótkiej 
egzystencji. Zmarł w Paryżu mając zaledwie 39 lat. Po latach jego serce wróciło do Polski 
(Kościół Świętego Krzyża w Warszawie). 
 
3. Sprecyzowanie pojęcia folklor muzyczny. 
Uczniowie czytają tekst z podręcznika s. 84 i wspólnie z nauczycielem ustalają: 
Folklor muzyczny: muzyka ludu tworzona i przekazywana tradycją ustną, charakterystyczna 
dla każdego kraju, regionu, grupy etnicznej. Obejmuje pieśni, muzykę instrumentalną i tańce. 
Największym polskim zbieraczem twórczości ludowej był Oskar Kolberg. Kolberg położył 
podwaliny pod etnografię muzyczną czyli naukę zajmującą się opisem i analizą ludowej 
twórczości muzycznej. Wydał dzieło unikatowe w skali światowej: Lud. Jego zwyczaje, 
sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. 
Zapisał w nim około 12 tysięcy pieśni ludowych ze wszystkich ziem należących przed 
rozbiorami do Polski. 
 
4. Wysłuchanie pieśni ludowej Oj, chmielu, chmielu. 
 
5. Rozmowa na temat wysłuchanej pieśni: 
Oj, chmielu, chmielu jest jedną z najstarszych pieśni polskich. Pochodzi jeszcze sprzed 966 
roku, czyli sprzed chrztu Polski. Miała różne wersje w zależności od regionu. Śpiewano ją na 
weselu podczas obrzędu oczepin. Para młoda obsypywana była wówczas zbożem i chmielem, 
które symbolizowały płodność i rozwój. 
Chopin był doskonałym pianistą i potrafił improwizować (wykonywać muzykę tworząc ją na 
gorąco, bez nut). W 1829 r. w Wiedniu Chopin zaprezentował improwizacje na temat 
Chmiela i powracał do tej pieśni jeszcze kilkakrotnie, o czym pisał w swych listach. 
 
6. Przedstawienie zapisu nutowego pieśni Oj, chmielu, chmielu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- analiza zapisu rytmicznego - recytacja sylabami rytmicznymi, 
- analiza tekstu, 
- zagranie melodii przez nauczyciela lub dobrze grającego ucznia na flecie lub dzwonkach, 
- wspólne śpiewanie pieśni, 
- śpiewanie pieśni w grupach, przez solistów, całą klasą. 
 
7. Wysłuchanie Scherza h-moll (scherzo, z włoskiego = żart). 
- Określenie nastroju utworu (smutek, niepokój, dramatyczny wyraz, tonacja molowa), 
-zwrócenie uwagi na budowę ABA, 
-wyodrębnienie w części środkowej powtarzającego się fragmentu kolędy Lulajże Jezuniu. 
 
8. Przytoczenie cytatu z książki M.A. Szulca: Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne: 
„Grzmot oklasków odzywał się po odegraniu każdego kawałka, okrzyki podziwienia 
rozlegały po przestronnej sali. Uniesienie to wywołane zostało nie tylko czystą, wykończoną i 
ze wszech miar doskonałą grą wirtuoza-rodaka, ale i rodzimością melodii, na których swe 
przecudne osnuwał kreacje” . 
Tak pisano o koncercie na którym Chopin zagrał Fantazję na tematy polskie. 
 
9. Wysłuchanie utworu F. Chopina Fantazja na tematy polskie. 
-Swobodne wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu, 
- wyodrębnienie jednego z tematów utworu – pieśni ludowej Laura i Filon,. 
 
10. Zaprezentowanie pieśni Laura i Filon przez nauczyciela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
-Analiza zapisu nutowego i znaków dynamicznych, 
-śpiewanie pieśni przez całą klasę, solistów lub grupy chętnych uczniów. 
 
Podsumowanie lekcji 
1. Przypomnienie tytułów omawianych na lekcji utworów i ich związku z muzyką ludową. 
2. Powtórne wysłuchanie utworu wybranego przez uczniów (Scherzo h-moll lub Fantazja na 
tematy polskie). 
  
 


