
W świecie instrumentów. 

 

Wszyscy się witamy, dobry humor mamy. 

Zatańczymy, zaśpiewamy, wesoło zagramy.  

 

 

 Każdy z nas może usłyszeć różne dźwięki. Mogą to być odgłosy natury „wiosenne odgłosy”, śpiew 

ptaków, głosy zwierząt, szumy wiatru. Czasem słyszymy muzykę w telewizji lub radiu. Słyszymy też 

głosy innych ludzi. Mogą też być odgłosy ulicy: pędzące samochody, motocykle 

https://www.youtube.com/watch?v=cC-naHqBu98&feature=youtu.be  

Wszystkie te dźwięki to drżące powietrze. Instrumenty muzyczne działają właśnie na tej zasadzie. Są 

instrumenty strunowe takie jak gitara, harfa, skrzypce, wiolonczela oraz instrumenty dęte: flet, 

saksofon, trąbka. Osoby grające na instrumentach to muzycy. Posłuchajcie pianisty Petra Bence’a 

w coverze utworu „Despacito”  

https://www.youtube.com/watch?v=GmtTDvNcXcU&feature=youtu.be  

 

 Instrumenty muzyczne  

 

źródło: https://rozowawieza.pl/sklep/instrumenty-plus/ 

źródło: http://www.zycie.senior.pl/147,0,Jak-
muzyka-lagodzi-niepokoj-i-stres-8211-ten-
utwor-jest-niezawodny-posluchaj-
koniecznie,27236.html 

https://www.youtube.com/watch?v=cC-naHqBu98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GmtTDvNcXcU&feature=youtu.be


 

 Posłuchajcie zagadek o instrumentach.  

Zagadka o fortepianie 

Ma trzy nogi - nie do biegania. 

Ma klawisze - me do pisania. 

Ma pedał - nie do gazu. 

Gdy zagra, poznasz go od razu. 

 

Zagadka o trąbce 

Błyszczy pięknie cała, 

gustuje w hejnałach. 

Na koncertach gra: 

tra ta ta ta ta. 

 

Zagadka o pianinie 

Różne wydaje dźwięki, 

gra na nim pani. 

Palcami w klawisze uderza, 

a my wtedy śpiewamy. 

 

Zagadka o kastanietach 

Ten instrument zrobiono z drewna, 

jestem tego zupełnie pewna. 

Wygląda jak łapki drewniane, 

które tańczą w rękach Hiszpanek. 

 

Zagadka o skrzypcach 

Mają cztery struny, 

gdy użyjesz smyka, 

rozlegnie się wokół 

wspaniała muzyka. 



 Instrumenty możemy wykonać sami. Zabawa z kubeczkami po jogurtach (wg. E. Wagner) 

 

Do czego można wykorzystać kubeczki po jogurtach? Co można z nimi zrobić? Podajcie swoje pomysły 

na zabawy z pojemnikami po jogurtach np. trzymanie na głowie, na stopie, ramieniu, podrzucanie 

i łapanie. 

 

 Szukamy dźwięków – swobodne zabawy kubeczkami, szukanie jak największej liczby dźwięków. 

Możemy też wsypać do środka kubka: fasolę, groch, spinacze biurowe lub inne małe przedmioty, 

zakleić taśmą lub kolorowym papierem samoprzylepnym i tym sposobem wykonać grzechotkę. Czy 

grzechotka wydaje dźwięk?  

 

 Koncert na grzechotkach dla domowników. Pomysły na zabawy rytmiczne z instrumentami.  

https://www.youtube.com/watch?v=vq2FvUVWtaE&feature=youtu.be  

Orkiestra to zespół muzyków grających razem na różnych instrumentach 

 

 „Orkiestra” – zabawa logorytmiczna D. Kossakowskiej 

 

Na bębenku chętnie gramy  / marsz po obwodzie koła 

Już pałeczką rytm stukamy  / zatrzymanie się, wyklaskiwanie rytmu 

Mocno w talerze uderzamy  / klaśnijcie w dłonie 

I podskoki dwa zrobimy  / dwa podskoki w miejscu 

 

 

 Posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę „Jestem muzykantem konszabelantem”  

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4&feature=youtu.be  

 

 Do zobaczenia na zajęciach muzyczno-tanecznych  

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&feature=youtu.be  

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Nosiadek 
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