
Zajęcia zdalne- materiał przeznaczony dla dzieci 5-letnich 

Data: 14.05.2020 rok 

Opracowały: Agnieszka Wanat, Lidia Pilikowska-Koziołek 

Temat: Kraina Muzyki - poznajemy instrumenty dęte. 

 

Na ziemi zostaję- zabawa muzyczno- ruchowa z wykorzystaniem filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 
Wprowadzenie do tematu: 
W poprzednich dniach  poznaliście instrumenty perkusyjne i strunowe. Dzisiaj dowiecie się jakie 
instrumenty nazywamy dętymi. Instrumenty dęte to takie, które wydają dźwięk,  kiedy w nie  
dmuchamy. Popatrzcie na  instrumenty dęte blaszane i drewniane: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


 

 

 

 

 

Posłuchajcie jak grają instrumenty dęte: trąbka i klarnet: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdQIGD-Wbes 

https://www.youtube.com/watch?v=lwnC1UVjjX0 

Film edukacyjny- rodzaje instrumentów, fiharmonia 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg&pbjreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=AdQIGD-Wbes
https://www.youtube.com/watch?v=lwnC1UVjjX0
https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg&pbjreload=10


Masażyk relaksacyjny. 

Idą słonie – na plecach osoby siedzącej przed dzieckiem kładziemy dłonie 

Potem konie – lekko stukamy piąstkami 

Panieneczki na szpileczkach – delikatne szczypanie pleców 

Świeci słonko  - rysujemy palcem wskazującym kółeczka 

Płynie rzeczka – rysujemy paluszkami  faliste linie 

Pada deszczyk – stukamy wszystkimi paluszkami 

Czujesz dreszczyk? – łaskotanie po plecach. 

 

Trzech muzyków z kontrabasem - piosenka 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU 

 

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. I- aktywne słuchanie opowiadania. 

Opowiadanie jest formą kartki z pamiętnika, która została potargana na części – efekt darcia papieru 

musi być widoczny na każdej części, stanowiącej jeden z epizodów. Pierwszy epizod dzieci znajdują na 

podłodze. Rodzic tłumaczy, że kartkę musiał przywiać wiatr i ktoś ją przypadkiem potargał. Zachęca do 

uważnego oglądania pokoju następnego dnia, bo może uda się skompletować całą kartkę i poznać 

historię. 

 

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. I                      23 października 2010 

 

Drogi Pamiętniku! 

Mam na imię Karol. Jestem obojem. Zostałem zrobiony z drewna i metalu. Potrafię 

pięknie i miękko śpiewać, lecz rzadko można usłyszeć mnie samego podczas 

wykonywania utworu muzycznego. Dzisiaj zamieszkałem w nowym domu. Nazywa się 

filharmonia. Wraz ze mną są tu także inne instrumenty. Odwiedziło nas wiele nowych 

osób, aby posłuchać, jak razem śpiewamy. Gdy tu trafiłem, nie czułem się zbyt dobrze… 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU


Wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli: instrumenty strunowe, dęte i perkusyjne… Piskliwe 

skrzypce chichotały cichutko, trąbka z fletem wymieniały spojrzenia, a wielki bęben coś 

mruczał pod nosem. Czułem, że do nich nie pasuję. Wyglądałem zupełnie inaczej. 

Skrzypce i bęben są z drewna, trąbka i flet z metalu, a ja? 

 

Rozmowa kierowana przez rodzica . 

Pytania kluczowe: 

• Co to jest pamiętnik? (Prezentacja przykładowego pamiętnika, próba uzyskania od dzieci odpowiedzi 

na postawione pytanie) 

• Jaki jest nowy dom Karola? 

• Po co się chodzi do filharmonii? 

• Dlaczego Obój Karol czuł się niezbyt dobrze w nowym domu? 

• Czy kartka została napisana dawno, czy niedawno? 

• Jak wyobrażacie sobie obój? 

• Jak zareagowały na obój inne instrumenty? 

• Jakie instrumenty były wymienione w tekście? 

• Z czego zbudowane są skrzypce i bęben, a z czego trąbka i flet? 

• Jak myślicie, dlaczego obój do nich nie pasował? 

 

 

Portret Oboja Karola – rozwijanie wyobraźni. Dzieci wykonują ilustrację kredkami woskowymi, zgodnie 

z tym, jak wyobrażają sobie obój. Po skończonej pracy rodzic pokazuje zdjęcie oboju, aby dzieci mogły 

porównać swoje wyobrażenia z rzeczywistym obrazem. 

 

 



 

 

● Śmiech instrumentów – ćwiczenia ortofoniczne. Dzieci wydają takie odgłosy, jak instrumenty: 

 

• piskliwe skrzypce – chi chichi; 

• wielki bęben – ho hoho; 

• donośna trąbka – ha haha; 

• cichutki flet – he hehe.  

 

 

 

W filharmonii – wysłuchanie i nauka piosenki. 

Link do piosenki: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/cieka-21/s-o5IAi8VJIYX 

 

 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/cieka-21/s-o5IAi8VJIYX


W filharmonii 

Już muzyków zdolnych zespół 

w ciszy rozsiadł się na scenie. 

W dłoniach ich lśnią instrumenty, 

na twarzach widać skupienie. 

Wszystkie oczy są wpatrzone 

w dyrygenta jak w wyrocznię – 

wraz z pierwszym ruchem batuty 

piękny koncert się rozpocznie. 

Ref. Skrzypce, harfa i oboje, 

flety, trąbki i puzony – 

w filharmonii je usłyszysz, 

i brzmieniem ich będziesz zdumiony. 

Na widowni melomani – 

dzieci, panie i panowie – 

siedzą w ciszy, zasłuchani, 

co muzyka im opowie. 

A gdy koncert się zakończy 

i gdy wszystkie światła zgasną, 

dumne z siebie instrumenty 

szybko w futerałach zasną. 

 

 

Rozmowa w oparciu o treść piosenki oraz plakat tematyczny. Rodzic zadaje pytania, np. Jakie instrumenty 

pojawiły się w piosence? Kto potrafi wskazać je na plakacie? Czy ktoś z was rozpoznaje jeszcze jakieś 

instrumenty na plakacie? 



 



 

Po co się chodzi do filharmonii? – rozmowa w oparciu o treść piosenki i ilustracji. Dzieci wypowiadają 

się na zadany temat, korzystając z własnych doświadczeń. 

 

 

 

Rozmowa na temat rodziny instrumentów.  Rodzic prezentuje planszę z instrumentami muzycznymi i 

wyjaśnia, na czym polega podział instrumentów na strunowe, dęte i perkusyjne. Następnie odtwarza 

dźwięki wybranych instrumentów muzycznych i zachęca dzieci, aby odgadły, który instrument z planszy 

wydaje dany odgłos (jeśli dzieci miałyby problem, rodzic może udzielać wskazówek, np. Ten instrument 

należy do grupy instrumentów dętych i ma złoty kolor).  

Należy kliknąć : 

Akordeon: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/akordeon/s-XFAtgonrCZt 

 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/akordeon/s-XFAtgonrCZt


Gitara: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/gitara/s-cZt3W3fuYMU  

Gong: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/gong/s-yeymDZTHY7i  

Harfa: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/harfa/s-HaPCDsxgHle  

Kastaniety: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/kastaniety/s-Q7tlDix4xaM  

Kontrabas: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/kontrabas/s-cxfQDsvs1lS  

Mandolina: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/mandolina/s-AOUKVZjV2km 

Marakasy: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/marakasy-1/s-lQ3WEE6BaWq  

Pianino: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/pianino-2/s-5IVzMuesrXL 

Puzon: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/puzon/s-2l61JAyxDpk  

Saksofon: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/saksofon/s-H0KPQXl8ojz  

Skrzypce: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/skrzypce/s-VbyMcAQNyT6  

Trójkąt: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/trojkat/s-aMx0jv2n7zJ  

Werbel: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/werbel/s-msMWjMEXmUT  

 

 

 

Teczka-pamiętnik – wykonanie pracy plastycznej. Dzieci zakładają swój własny przedszkolny pamiętnik (teczkę), 
do którego będą wkładać swoje prace plastyczne. Zwykłą białą teczkę ozdabiają 
cekinami, guzikami, kolorowym papierem i innymi materiałami. 
 
 
 
 
Tworzenie instrumentów – rozwijanie kreatywności. Dzieci z dowolnych przedmiotów tworzą 
swoje własne instrumenty (np. trąbka z rolki po ręczniku papierowym; bębenek z puszki lub z plastikowego 
pudełka po margarynie, grzechotka z plastikowej butelki wypełnionej ryżem) i ozdabiają 
je kolorowym papierem samoprzylepnym lub kawałkami materiału. 
 
 
 
Orkiestra – swobodna ekspresja muzyczna. Dzieci grają na własnoręcznie wykonanych instrumentach przy 
dowolnym utworze klasycznym. 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/gitara/s-cZt3W3fuYMU
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/gong/s-yeymDZTHY7i
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/harfa/s-HaPCDsxgHle
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/kastaniety/s-Q7tlDix4xaM
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/kontrabas/s-cxfQDsvs1lS
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/mandolina/s-AOUKVZjV2km
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/marakasy-1/s-lQ3WEE6BaWq
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/pianino-2/s-5IVzMuesrXL
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/puzon/s-2l61JAyxDpk
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/saksofon/s-H0KPQXl8ojz
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/skrzypce/s-VbyMcAQNyT6
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/trojkat/s-aMx0jv2n7zJ
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/werbel/s-msMWjMEXmUT


 


