
18.05.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: W KRAINIE MUZYKI. 

TEMAT: INSTRUMENTY. 

 

 

1. Wysłuchaj wiersza A. Bayer „Orkiestra” (przeczytanego przez 

Rodzica) i odpowiedz na pytania. 

 

„W filharmonii poruszenie, grają instrumenty, 

każdy pięknie nastrojony, każdy uśmiechnięty. 

Napinają struny swoje skrzypce i altówki, 

więc batutę swą wyjmuje dyrygent z aktówki. 

Już gitary progi czyszczą, flety i bandżole, 

prezentują z dumą wielką czyste dźwięki swoje. 

Nagle czar harmonii pryska, wrzeszczą instrumenty, 

każdy z nich chce zagrać solo, każdy jest nadęty. 

Tam do kata, tam do licha, gdzie się pani tutaj wpycha! 

Więc altówka do bandżoli: Co? To pani się gramoli! 

Tu wtrąciła się gitara: Pani sobie nie pozwala! 

Trzeba nerwy mieć na wodzy, aby takiej nie uszkodzić, 

przecież ona tak rzępoli, że od tego głowa boli! 

Oburzyła się altówka: skąd u pani takie słówka, 

Pani jest niewychowana, źle strojona, obszarpana! 

O, wypraszam wielce sobie, za solistkę tutaj robię, 

górne „ce” u pani niskie, sfałszowane dźwięki wszystkie. 

Tu gitara się zaśmiała: Pani dla mnie jest za mała, 



po mnie zwinnie biegną palce, pani struny smyczek szarpie! 

Pan dyrygent ma już dosyć, więc batutę groźnie wznosi: 

dość wybryków, nie pozwalam! Źle altówka, źle gitara,  

straszne dźwięki wydajecie, fałszujecie dziś w duecie. 

Każda z was chce być solistką, nie ma sprawy grajcie czysto.” 

 

 Co wydarzyło się w filharmonii? 

 Jakie instrumenty występowały w filharmonii? 

 Dlaczego pokłóciły się instrumenty? 

 Kto starał się pogodzić instrumenty? 

 

2. Wspólne muzykowanie „Domowa orkiestra”. 

Rodzic przygotowuje z dzieckiem instrumenty z przedmiotów dostępnych w domu 

(garnki, przykrywki, grzechotki własnej produkcji). Dziecko razem z Rodzicem 

podaje nazwy wszystkich instrumentów. Rodzic trzyma w ręku drewnianą 

pałeczkę - batutę, po kolei wskazuje na grupy instrumentów, dziecko prezentuje 

grę na nich. 

Rodzic umawia się z dzieckiem, jak ma reagować na jego gesty w czasie gry: 

 ręka z batutą coraz wyżej - dziecko gra coraz głośniej, 

 ręka z batutą coraz niżej - dziecko gra coraz ciszej, 

 wskazanie na daną grupę instrumentów - zaczyna grę, 

 narysowanie kółka przed daną grupą - kończy grę. 

Rodzic razem z dzieckiem może ustalić inne gesty. 

 

3. Zabawa logopedyczna „Koncert”. 

Pani gra na pianinie (dziecko dotyka czubkiem języka każdego dolnego zęba),  

pan gra na skrzypcach (dziecko przesuwa język od jednego kącika warg do 

drugiego, nie dotykając dolnej wargi). 

Występuje również pan, który gra na cymbałkach (dziecko odbija czubkiem 

języka za dolnymi zębami). 

Dzieciom koncert bardzo się podoba (dziecko rozciąga wargi w szerokim 

uśmiechu). 



4. Podział instrumentów muzycznych. 

Zapoznaj się z podziałem instrumentów. 

 

 

  



5. Karta pracy: „Instrumenty”. (Załącznik 1) 

Posłuchaj nazw instrumentów. Połącz liniami takie same napisy. Pokoloruj 

rysunki tych instrumentów, których nazwy są wymienione w poprzednim 

ćwiczeniu (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze, bez kolorowania). 

 

6. Zabawa „Dwie ręce, dziesięć palców”. 

 

 

7. „Nazywanie muzyków grających na określonych instrumentach”. 

 

 na fortepianie - pianistka, pianista 

 na wiolonczeli - wiolonczelistka, wiolonczelista 

 na trąbce - trębacz 



 na kontrabasie - kontrabasista 

 na klarnecie - klarnecista 

 na saksofonie - saksofonista 

 

 

8. Karta pracy: „Liczenie instrumentów”. (Załącznik 2) 

Policz instrumenty i wpisz odpowiednią liczbę (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, policz i powiedz). 

 

9. Zabawa „Rozpoznaj instrument”. 

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy słuchowej: „Przygotuj, swoje uszy do 

słuchania. Za chwilę włączę nagranie dźwięków kilku instrumentów. Twoim 

zadaniem jest odgadnąć, jaki instrument słyszysz”. Rodzic odtwarza nagranie 

dźwięków instrumentów. Jeśli dziecko ma trudność ze znalezieniem 

odpowiedzi, Rodzic może naprowadzać poprzez opisywanie wyglądu 

instrumentów. 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

10.  Karta pracy: „Zdjęcia instrumentów”. (Załącznik 3) 

Podziel nazwy zdjęć na sylaby. Określ pierwsze głoski w nazwach. Narysuj 

obok każdego zdjęcia przedmiot (roślinę lub zwierzę), którego (której) nazwa 

rozpoczyna się taką samą głoską jak nazwa tego zdjęcia (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, narysuj na kartce). 

 

11.  „Zestaw ćwiczeń ruchowych”. 

 

 Perkusja - gra muzyka, dziecko siedzi naprzeciwko Rodzica w 

siadzie skrzyżnym, plecy proste. W rytm muzyki klaszcze w dłonie 

Rodzica, w kolana, uderza dłońmi o podłogę. 

 

 Pląsy muzyczne - Rodzic siedzi za dzieckiem i wykonuje masaż 

pleców zgodnie ze słowami i ruchami:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo


Idą słonie, (na plecach kładzie na przemian całe dłonie) 

idą konie, (dotyka piąstkami) 

idą panieneczki na szpileczkach. (dotyka palcami wskazującymi) 

Świeci słonko, (zatacza dłońmi kółka) 

płynie rzeczka, (rysuje linie) 

pada deszczyk. (dotyka wszystkimi palcami) 

Czujesz dreszczyk? (łaskocze) 

Następuje zamiana ról. 

 

12.  Karta pracy: „Rysuj po śladach”. (Załącznik 4) 

Rysuj po śladach, a dowiesz się, kto na czym gra (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

13.  „Muzyczna gra”. 

 

 

 



Załącznik 1 

Posłuchaj nazw instrumentów. Połącz liniami takie same napisy. Pokoloruj 

rysunki tych instrumentów, których nazwy są wymienione w poprzednim 

ćwiczeniu (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze, bez kolorowania). 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Policz instrumenty i wpisz odpowiednią liczbę (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, policz i powiedz). 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

Podziel nazwy zdjęć na sylaby. Określ pierwsze głoski w nazwach. Narysuj 

obok każdego zdjęcia przedmiot (roślinę lub zwierzę), którego (której) nazwa 

rozpoczyna się taką samą głoską jak nazwa tego zdjęcia (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, narysuj na kartce). 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 

Rysuj po śladach, a dowiesz się, kto na czym gra (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 

Wytnij poniższe zdjęcia instrumentów. Uzupełnij nimi tabelkę tak, aby poziomo 

i pionowo były cztery różne instrumenty. 

 



 

  



Rysuj palcem kształt litery „i” - małej i wielkiej. Pisz litery „i”, „I” po śladach, 

a potem - samodzielnie. 

 

 

 


