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Temat:  Instrumenty dawniej i dziś. 
 

 

 „Podaj woreczek”- ćwiczenie gimnastyczne. 

Zabawa w parach, dziecko ustawia się z rodzeństwem lub rodzicem. Dwie osoby stoją tyłem 

do siebie, dotykając się plecami  i nogami. Nogi w lekkim rozkroku, stopy mocno przylegają 

do podłogi. Jedno z dzieci z pary trzyma w ręku woreczek gimnastyczny małą piłkę, lub inny 

przedmiot, który z łatwością można podać . Na sygnał Rodzica: „Hop” dzieci/ osoby w parze 

przekazują sobie woreczek, wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy 

zwrócić uwagę, by dziecko starało się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwało się od 

drugiej osoby w parze. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie, w zależności od 

instrukcji Rodzica. 

 

„Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje w rytm klaskania w dłonie rodzica, podnosząc wysoko 

kolana. Na hasło rodzica sufit stoją na palcach i podnoszą wysoko ręce do góry. Na hasło 

podłoga – kładą się na brzuchu. 

 

„ Czasem słońce , czasem deszcz”- aktywne słuchanie opowiadania K. Szczerbakowskiej- 

Biniszewskiej 

Dawno, dawno w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie świeciło słońce, wszędzie 

rosły nutki, a każdy mieszkaniec Krainy grał na instrumencie, śpiewał i tańczył. Nawet psy zamiast 

szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie Muzyki brzmiały same wesołe melodie. Do 

czasu! Pewnego dnia do wesołej krainy przybyła smutna wróżka Kropelka. Pozazdrościła 

mieszkańcom szczęścia i wesołości, dlatego zrzuciła na całą krainę deszcz. Padał przez wiele dni i 

nocy I nutki nie rosły tak szybko, a mieszkańcy byli smutni. Zaczęli też grać smutne  melodie. Na 

szczęście usłyszała o tym dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami odczarowała 

smutne zaklęcie. Od tej pory w Krainie Muzyki czasami świeci słońce, a czasami pada deszcz.  

 

„Co słyszymy?”- dzieci zamykają  oczy i  mówią jakie słyszą dźwięki z otoczenia? (jazda 

samochodu, szczekanie psa , otwieranie drzwi…..). 

Pogadanka-rodzic pyta: do czego służą instrumenty muzyczne? Wymień  nazwy 

instrumentów, które znasz. Po krótkiej chwili prowadzący demonstruje ilustrację i odczytuje 

nazwy i jednocześnie wskazuje dany instrument 



Załącznik nr 1 

 

 



Wyprawa do KRAINY MUZYKI w której można poznać instrumenty muzyczne.  

Rodzic:  

Dzisiaj poznamy instrumenty perkusyjne. Teraz obejrzyjcie film edukacyjny podczas którego 

poznacie następujące instrumenty perkusyjne: marimba, wibrafon, ksylofon, dzwonki, kotły, 

bęben, werbel, zestaw perkusyjny, tamburyn, trójkąt.  

https://www.youtube.com/watch?v=_lHJvAeQr9w 

 „Najlepszy instrument”- rodzic czyta wiersz następnie rozmawia z dzieckiem na temat jego 

treści. 

  

Najlepszy instrument 

Wojciech Próchniewicz 

 
Jest taki instrument na świecie 
Dostępny nawet dla dzieci. 
Wygrywa wszystkie melodie 
Najładniej, najłagodniej. 
Gdy nutki wpadną do ucha, 
On ucha bardzo się słucha. 
Bo najgrzeczniejszy jest przecież, 
Słucha się w zimie i w lecie, 
W upał i gdy deszcz leje, 
On wtedy nawet się śmieje! 
Chodzi wraz z tobą wszędzie 
 już tak zawsze będzie. 
Nawet za złota trzos 
Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.  
Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.  
Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!  
On się natychmiast odezwie 
I zagra czysto i pewnie. 
Opowie ci zaraz radośnie 
Na przykład o słonku lub wiośnie. 
Bo lubi i dobrze zna cię, 
Twój wierny, dźwięczny przyjaciel 
  

 

 Rodzic może zadać dziecku wymienione pytania: 
 
Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem? 
Czy każdy z nas ma taki instrument? 
W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać? 
Czym się różni od tradycyjnych instrumentów? 
W czym jest podobny? 

https://www.youtube.com/watch?v=_lHJvAeQr9w


 

 

”Grająca woda” – zabawa badawcza. Potrzebne będą: naczynie z wodą, kieliszek na nóżce.   

Przed dzieckiem na stoliku stoi kieliszek na nóżce oraz naczynie z wodą. Zadaniem dziecka 

jest pocieranie suchym palcem wokół krawędzi kieliszka – szybko i powoli. Czy słyszycie 

jakieś dźwięki? Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków. Następnie dziecko wykonuje 

tę samą czynność, ale tym razem palec powinien być mokry. Należy kieliszek trzymać mocno 

za nóżkę żeby się nie przesuwał. Następnie dziecko wlewa do kieliszka trochę wody i 

ponownie próbuje grać na nim mokrym palcem. (Wewnątrz kieliszka powstają fale 

dźwiękowe. Gdy do kieliszka nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się obniża) 

 

Instrument z mojej wyobraźni. Dzieci wykonują  w domu dowolny, prosty instrument 

muzyczny np. do małego pudełeczka (po zapałkach) lub słoiczka(plastikowego) wkładamy  

ziarenka grochu, fasolki albo ryżu. Zaklejamy  taśmą, żeby ziarenka nie wypadały . Zamykamy 

pudełeczko i  już jest gotowy  instrument! Można na nim zagrać do dowolnej piosenki. 

 


