
18.05.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: W KRAINIE MUZYKI. 

TEMAT DNIA: INSTRUMENTY. 

 

W dniu dzisiejszym dowiesz się, jakie dźwięki wydają instrumenty. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Dwie gitary”. Autorem wiersza jest Konstantym Ildefons 

Gałczyński. 

„Dwie gitary” 

Dwie gitary za ścianą  

zagrały równocześnie,  

a ta pierwsza brzdęk! brzdęk!  

a ta druga brzdąk! brzdąk!  

a ta pierwsza o Wołdze,  

a ta druga o Wiśle,  

obie takie podobne  

jak para ludzkich rąk.  

 

Dwie gitary za ścianą  

zagadały, zabrzękły,  

a ta druga, że Wawel,  

a ta pierwsza, że Kreml,  

Wawelowi na sławę  

i Kremlowi na sławę,  

czerwień! czerwień! ta pierwsza,  

druga - czerwień i biel.  

 

Eech, rozlały gitary  

dźwięku pełne po brzegi  

i głos śpiewał, że brzoza,  

a baryton, że klon,  

że... Adam... że... Aleksander,  

że... Farys... że... Oniegin -  

tajemnica ta sama  



i tęsknota, i ton.  

 

Tak gadały gitary,  

a pod ścianą w kłysce  

spało dziecko, a ogień  

mruczał w kuchni mru, mruu.  

Zakochani w altance  

o pierścionku szeptali.  

Miesiąc świat światłem mościł  

i kołysał do snu.  

 

2. PIOSENKA. 

Piosenka o instrumentach.  

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s 

 

3. DŹWIĘKI INSTRUMENTÓW. 

 

GITARA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TpqHfTi9jJE 

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s
https://www.youtube.com/watch?v=TpqHfTi9jJE


 

TRĄBKA 

 

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

 

SKRZYPCE 

 

 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8
https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA


HARFA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs 

 

FORTEPIAN 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs
https://www.youtube.com/watch?v=BIrR_AH_hjE


4. ZABAWA PRZY MUZYCE. 

 „Hyc, Tup, Klap” 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

1. Kiedy jesteś szczęśliwy, (pokazujemy uśmiech na twarzy) 

Podnieś ręce do góry 

I wysoko jak możesz, 

Skacz pod chmury. 

 Ref. Wysoko hyc, hyc, hyc, (skaczemy) 

Do góry hyc, hyc, hyc. 

I wyżej hyc, hyc, hyc, 

Pod chmury hyc. 

 2. Kiedy coś nie wychodzi, (pokazujemy jak się złościmy) 

To do tego masz nogę, 

By czasami nią tupnąć, 

O podłogę. 

Ref. I nogą tup, tup, tup, (tupiemy nogą) 

W podłogę tup, tup, tup, 

I mocniej tup, tup, tup, 

Swą nogą tup. 

 3. Kiedy jest Ci wesoło, (śmiejemy się) 

I od śmiechu brzuch boli, 

Wszystkim pokaż swą radość,  

Klaszcz do woli. 

Ref. I głośno klap, klap, klap, (klaszczemy rękoma) 

Wesoło klap, klap, klap, 

Do woli klap, klap, klap, 

I jeszcze klap. (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc


5. PRACA PLASTYCZNA. 

 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

 


