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Temat:  Instrumenty wokół nas 
 

 

 

Dzisiaj zachęcamy do samodzielnego konstruowania instrumentów muzycznych oraz 

doskonalimy pamięć i percepcję słuchową 

 

 

1. Księżycowy koncert– słuchanie opowiadania A. Bahdaj, dostrzeganie dobrego wpływu 

muzyki na rzeczywistość. 

 

Kliknijcie w poniższy link, aby posłuchać opowiadania 

 

 

 

Księżycowy koncert 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic pyta: O czym była to historia?; Kto w niej występował?; Po co kot przyszedł  

do sadu?; A po co przyszła myszka?; Kto pomógł myszce?; Z jakiego powodu kot nie 

zapolował na myszkę?; O czym śpiewał słowik?; Jaką muzykę wy lubicie?; Co robicie, 

gdy słyszycie swoją ulubioną muzykę? 

 

Rodzic. naśladuje śpiew słowika: pit-pi-lit; tirki- tirki; trele-piti-piti-rele.  

Dziecko powtarza śpiew słowika oraz wymyśla ptasie piosenki (ćwir, ćwir, ćwir;  

kle, kle, kle i inne). 

 

 

 

https://youtu.be/pC1tJNtkhBo
https://youtu.be/pC1tJNtkhBo


2. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

 

– „Perkusja” – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, 

plecy proste, ręce na kolanach. Przy muzyce szybkiej 

i bardzo rytmicznej wystukuje rytmy, naśladuje 

rodzica: klaszcze w ręce, uderza rytmicznie w kolana, 

uderza rytmicznie dłońmi o podłogę. 

 

Muzyka do zabawy 

 

 

– „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk. Dziecko wykonuje masaż 

pleców mamie, tacie lub rodzeństwu:  

 

Idą słonie – na plecach kładziemy na przemian całe dłonie;  

Idą konie – dotykamy piąstkami;  

Idą panieneczki na szpileczkach – dotykamy palcami wskazującymi;  

Świeci słonko – zataczamy dłońmi kółka;  

Płynie rzeczka – rysujemy linię;  

Pada deszczyk – dotykamy wszystkimi palcami;  

Czujesz dreszczyk? – łaskoczemy.  

 

 

3. „Ciekawe instrumenty” – zachęcanie do samodzielnego konstruowania 

instrumentów. 

Do wykonania swojego instrumentu użyć można dostępnych w domu materiałów  

(różnego rodzaju ziaren, pudełek, puszek, plastikowych butelek, patyczków) np.: 

– grzechotka-ryżotka: do pojemniczka po jogurcie wsypujemy ryż, zakładamy 

papierową serwetkę i mocujemy serwetkę za pomocą gumki recepturki 

– szeleszczący patyk: w górnej części patyka przywiązujemy na supeł paski folii. 

Potrząsając i machając, słuchamy szelestu pasków 

- gitara: na pudełko po chusteczkach higienicznych nakładamy gumki recepturki 

(muszą być mocno naprężone), ozdabiamy kolorowym papierem i gotowe. 

 

https://youtu.be/mRQH4KQRE40


 

 

 

 

 

 

 

Liczymy też na Waszą wyobraźnię  

 

 

4. Na zakończenie muzycznego tygodnia zapraszamy do rozwiązania muzycznych 

zagadek, kliknij w poniższy link i "Zgadnij, co to za dźwięk”. Powodzenia  

 

Muzyczne zagadki 

 

 

Mocno pozdrawiamy i życzymy miłego weekendu 

Marzena i Michalina 

 

 

 

https://youtu.be/QazLc_9fNIQ

