
1. Przygotuj książkę, zeszyt i długopis.

2. Zapisz temat:

Temat: Muzyka Fryderyka Chopina w wierszu Cypriana Norwida „Fortepian 
Chopina”.

3.  Otwórz  podręcznik na str.  57 i  przeczytaj  notkę  biograficzną  o autorze  wiersza  oraz  wiersz

„Fortepian Chopina”.

4. Zapisz notatkę:

Norwid poznał Chopina na emigracji w Paryżu w 1849 roku. Napisał ten wiersz po spotkaniach z

kompozytorem, podczas których rozmawiali o muzyce i ojczyźnie. Było to kilka miesięcy przed

śmiercią Chopina. 

5. Przeczytaj tekst i napisz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe:

Tekst:

      Fryderyk Chopin urodził się w 1810 r. w Żelazowej Woli. Jego matka była Polką, ojciec –

Francuzem.  Od  dzieciństwa  przejawiał  talent  muzyczny.  Bardzo  wcześnie  dawał  koncerty

fortepianowe, a gdy miał osiem lat opublikowano jego pierwszą kompozycję – poloneza. Zawsze

był słabego zdrowia, bardzo szczupły, miał przezroczysta cerę. Chorował na gruźlicę.

      W 1830 r., gdy w Polsce miało wybuchnąć powstanie listopadowe, rodzice wysłali młodego

kompozytora za granicę. Zamieszkał w Paryżu.  Początkowo często koncertował (Czechy, Niemcy,

Anglia) zyskując sławę europejską. Później poświęcił się głównie komponowaniu i uczył gry na

fortepianie. Tworzył melodie niemal wyłącznie na fortepian. Motywy do swoich utworów czerpał z

polskiej muzyki ludowej (mazurki, polonezy, krakowiaki). Co pięć lat odbywa się w Warszawie

Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina, w którym biorą udział pianiści ze wszystkich

krajów świata. 

     Fryderyk Chopin zmarł w 1849 r. w Paryżu.

Zdania: prawda – fałsz

1. Fryderyk Chopin urodził się w 1810 r. w Żelazowej Woli.

2. Ojciec Fryderyka był Anglikiem.

3. Gdy miał 20 lat opublikowano jego pierwszą kompozycję – poloneza.



4. Fryderyk Chopin całe swoje życie spędził w Polsce.

5. Fryderyk Chopin tworzył melodie na perkusję.

6. Kompozytor motywy do swoich utworów czerpał z polskiej muzyki ludowej.

7.  Zmarł w 1849 r. w Paryżu.

8. Fryderyk Chopin osiągnął sukces w życiu zawodowym.

9. Co dwa lata odbywa się w Warszawie Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina.


	3. Otwórz podręcznik na str. 57 i przeczytaj notkę biograficzną o autorze wiersza oraz wiersz „Fortepian Chopina”.

