
Witajcie kochane przedszkolaki i drodzy rodzice.  

W tym tygodniu na zajęciach przeniesiemy się do krainy instrumentów.  

 

Temat dnia to: INSTRUMENTY DAWNIEJ I DZIŚ 

Dziś poszerzycie swoją wiedzę muzyczną o instrumentach oraz będziecie doskonalić swoje 

umiejętności matematyczne odnośnie: porównywania, klasyfikowania, tworzenia i 

kontynuowania rytmów. 

1. Ćwiczenia poranne. Zakręć kołem 6 razy i wykonaj 3 powtórzenia wylosowanych 

ćwiczeń 

https://wordwall.net/pl/resource/1523375/poranne-ćwiczenia  

2. „Skąd pochodzą dźwięki?” – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach. Dzieci 

zamykają oczy, a rodzic włącza dźwięki: 

• rogu https://www.youtube.com/watch?v=nYWniDygl2g  

• skrzypiec https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA  

• trąbki https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8  

• puzonu https://www.youtube.com/watch?v=va2EjiLU4lY  

• saksofonu https://www.youtube.com/watch?v=R0KnU92ST-A  

• marakasów https://www.youtube.com/watch?v=OFpnYAI9DpI  

• trójkąta 

https://www.youtube.com/watch?v=YI1fAfdDhhM&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr

7eqAklr&index=34&t=0s  

• kotłów https://www.youtube.com/watch?v=frQrUW14mSI  

•  fletni pana https://www.youtube.com/watch?v=A4MOouWqmTQ  

• gitary elektrycznej 

https://www.youtube.com/watch?v=nqZzLUfnEF8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr

7eqAklr&index=5  

 Rodzic pyta: Co łączy te dźwięki? (To dźwięki instrumentów). Dzieci próbują podać nazwy 

instrumentów na podstawie wydawanych przez nie dźwięków.  

3. „Dawne instrumenty” – Rodzic opowiada dzieciom, że jednym z pierwszych 

instrumentów, jakich używał człowiek, było jego własne ciało – klaskał, tupał, wydawał 

różne okrzyki. Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego użytku, tworząc z 

nich proste instrumenty, np. grzechotki, bębny. 

4. “Pradawny rytm” – praca z KP4.14a, ćw. 1, odczytywanie i kontynuowanie rytmów. 

5. Religia: Temat: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A&feature=emb_title  

Narysuj kwiaty dla Jana Pawła z okazji urodzin. 
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6. „Instrumenty wokół nas” – zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z przedmiotów 

codziennego użytku. Zadaniem dzieci jest poszukanie i wybranie kilku przedmiotu z 

pokoju/kuchni, który wydaje interesujący dźwięk. Następnie dzieci prezentują brzmienie 

kolejnych swoich „instrumentów”. 

7. „Jakie znasz instrumenty?” – rozpoznawanie instrumentów na podstawie zdjęcia. 

Zadaniem dzieci jest podać ich nazwy (gitara, flet, obój, wiolonczela, róg, puzon, trąbka, 

skrzypce, kontrabas itd). 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. „Z jakiej rodziny?” – wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i strunowe, 

klasyfikowanie instrumentów, praca z KP4.14a, ćw.2. Rodzic.odgrywa miniteatrzyk ze 

zdjęciami, np. wiolonczeli i puzonu. Opowiada, że są to rodzice z dwóch rodzin 

instrumentów, którzy pogubili członków rodziny. Proszą o pomoc dzieci. Wiolonczela 

pyta, czy dzieci wiedzą, po czym rozpoznać jej rodzinę. Dzieci próbują podać swoje 

pomysły, a wiolonczela wyjaśnia, że jej rodzina to instrumenty strunowe. Pyta, czy dzieci 

wiedzą, co to oznacza. Puzon z kolei mówi, że jego rodzina to instrumenty dęte. Na 

końcu dzieci wykonują zadanie z KP4.14a, ćw. 2. 
9. „Ile nutek?” – praca z KP4.14b, analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie 

percepcji słuchowej i wzrokowej, przeliczanie. 
10. „Czasem słońce czasem deszcz” – opowiadanie Pani Muzyki (K. Szczerbakowska-

Biniszewska według Programu Kraina Muzyki). Rodzice czytają dzieciom tekst:  
 

Dawno, dawno temu 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, zrzuciła na całą 

krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez co nutki nie rosły już tak szybko, a mieszkańcy 

byli bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie. Na szczęście o smutnym losie 

muzyków usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami złagodziła 

smutne zaklęcie wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci słońce, a 

czasem pada deszcz.  

 

Po przeczytaniu tekstu rodzice zadają dzieciom pytania:  

• Jak nazywa się miejsce, o którym czytałam?  

• Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi? 

•  Kto odwiedził Krainę Muzyki?  

• Jak dziś jest w Krainie Muzyki? 

 

Rodzice tłumaczą dzieciom, że w Krainie Muzyki smutek nazywa się moll, a wesołość – dur.  

11. Na koniec zabawa słuchowa:  

• „Skąd dochodzi dźwięk?” – wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk. Dzieci 

siedzą z zamkniętymi oczami. Rodzice gra stuka lub szeleści kartką/gazetą z różnych 

kierunków. Zadaniem dzieci jest wskazanie ręką kierunku, z którego dochodzi dźwięk.   

 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzata Adamska 


