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TEMAT DNIA:  „Robimy instrumenty!”. 

1. „Co już umiem zaśpiewać?”- utrwalenie poznanej ostatnio piosenki. 

Rozwijanie pamięci słuchowej u dziecka. 

2. „Co słyszysz?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic włącza dowolną muzykę. Dziecko porusza się swobodnie w rytm 

muzyki. Gdy muzyka cichnie, dziecko zatrzymują się i zamyka oczy. Zadaniem 

dziecka jest wsłuchać się w ciszę. Po upływie 5–7 sekund dziecko otwiera oczy. 

Rodzic pyta: Co słyszałeś, kiedy w pokoju była cisza? 

3. Zajęcia o emocjach – euforia, podekscytowanie związane z przeżywaniem 

muzyki. 

– Muzyka to coś wspaniałego – słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat. 

  

Muzyka to coś wspaniałego - (Dominika Niemiec) 

Dźwięki płyną bardzo leciutko 

niby frunące ptaszki na wietrze, 

ciekawi was, czego słucham? 

Właśnie przysłuchuję się orkiestrze. 

W tle brzmią grube trąby. 

Słychać skrzypce, dzwonki i flety. 

Mam na twarzy coraz większe wypieki. 

Teraz partię solową mają klarnety. 

Orkiestra gra coraz głośniej, 

czuję się podekscytowana. 

Dźwięków jest wokół mnie coraz więcej, 

chciałabym umieć tak grać sama. 

Bo świat nut jest zaczarowany, 

muzyka to coś wspaniałego. 

Może wzruszać, albo zachwycać, wzbudzić euforię w sercu każdego. 



 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: Jak myślisz, gdzie była 

dziewczynka? Czego słuchała? Jakie instrumenty grały w orkiestrze? Jak czuła 

się dziewczynka, słuchając muzyki? Jakie emocje może wywoływać muzyka? 

Dziś nie możemy zaprosić orkiestry do naszego przedszkola , ale możemy 

posłuchać jej brzmienia w naszych domach. Mam nadzieję, że ten utwór 

przypadnie Wam do gustu i wzbudzi same pozytywne emocje. 

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs 

4.  „Robimy instrumenty” – wykonanie gitary z pudełka po chusteczkach 

higienicznych. 

Propozycja na dziś  to wykonanie gitary z pudełka i gumek recepturek. 

 

 Materiały i przybory: 

 opakowanie po wyciąganych chusteczkach higienicznych, 

 kolorowy samoprzylepny papier, 

 nożyczki, 

 kilka gumek recepturek, 

 kawałek grubego kartony (np. z pudła) 

 czarny marker/ 

 taśma samoklejąca. 

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs
https://www.ceneo.pl/22803630#cid=1601&crid=193432&pid=1320
https://www.ceneo.pl/47433581#cid=1601&crid=193433&pid=1320


Dokładna instrukcja jak wykonać gitarę dostępna jest na stronie : 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara 

Zachęcam  do tworzenia wspólnie z dziećmi różnych instrumentów w zależności od 

materiałów dostępnych w domu np. grzechotki z rolek. 

Do wykonania grzechotek potrzebne będą: 

– rolki po papierze toaletowym, 

– mocna taśma, 

– nasiona do wsypania, np.  słonecznik, ryż, kasza gryczana, drobny makaron. 

– coś do obklejenia grzechotek - materiał samoprzylepny, ale można użyć papieru lub 

pozostawić rolki nieoklejone. 

Wykonanie: 

Zaginamy rolkę z jednej strony i zaklejamy ją taśmą. 

Wsypujemy nasiona. 

Po przekątnej zaginamy rolkę z drugiej strony i również zaklejamy dokładnie taśmą. 

Oklejamy, ozdabiamy grzechotkę według uznania. 

 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara

