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TEMAT TYGODNIA: W krainie muzyki. 

TEMAT DNIA: Instrumenty. 

 

 

 

1. Powitanie przy rymowance. 

 

Gdy się dzieci chcą przywitać, 

to dzień dobry mówią wszystkim, 

uśmiech miły posyłają, 

prawą rączką pomachają! 

 

 

2. Wspólne rozwiązanie zagadek. 

 

Okrągły i brzuchaty, wśród zabawek czasem leży, 

zależy mu na tym, aby go uderzyć. 

Gdy stuknę go czasem – zagra pod palcami, 

Głośno mi dziękuje, gdy stukam palcami… (BĘBENEK) 

 

Duża albo mała, jak u słonia zwie się. 

Gdy zaczynasz w nią dmuchać, 

Melodia się niesie… (TRĄBKA) 

 

 

3. Zapoznanie z wierszem Anny Kamieńskiej „Koncert”. 

(Nagranie wiersza dostępne jest na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i 

Żłobek”). 

 

Grały żabki w błocie: 

jedna na flecie, 

druga na trójkącie, 

trzecia na klarnecie, 

 

czwarta, jak to żaby, 

na skrzypcach — aby, aby, 

piąta na fortepianie 

głośno niesłychanie, 

 



szósta na mandolinie, 

siódma na tamburynie, 

ósma — mamo kochana – 

ćwiczyła na cymbałach, 

 

dziewiąta na wiolonczeli, 

a jakże, żebyście wiedzieli!, 

dziesiąta, tak jak wy czasami, 

biła w bębenek łapkami, 

 

aż taki się zrobił hałas, 

że uszy zatykać zaraz. 

 

Tylko dzieci i poeci 

stali nad brzegiem strumyka 

i zachwycali się: 

Ach, jaka ładna muzyka! 

 

Dyskusja na temat treści wiersza i odpowiedź na pytania: 

- Na jakich instrumentach grały żabki? 

- Czy ty grałeś/ grałaś na jakimś instrumencie? Na jakim? 

 

 

4. Co to jest orkiestra? 

 

Orkiestra, to duży zespół instrumentalny, liczący zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu, a 

nawet ponad stu instrumentalistów. 

 

W orkiestrze występują takie instrumenty jak: 

- skrzypce, 

- flety, 

- klarnety, 

- trąbki. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: 

- Czy orkiestra potrzebuje dyrygenta? 

- Na jakich instrumentach mogą grać członkowie orkiestry? 

 

 

  



5. „Skąd dochodzi dźwięk?” – zabawa. 

 

Dziecko siedzi na dywanie z zamkniętymi oczami. Zadaniem Rodzica jest ustawienie się za, 

przed lub obok dziecka, a następnie klaśnięcie w dłonie, natomiast dziecko musi 

zgadnąć/określić kierunek, z którego dochodzi dźwięk. 

 

 

6. „Grzechotka” - propozycja pracy plastycznej. 

(Nagranie pracy plastycznej krok po kroku dostępne jest na profilu facebookowym 

„Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

Potrzebne będą: 

 butelka lub pudełko, 

 koraliki, 

 kamyczki, 

 makaron, 

 ryż. 

 

Sposób wykonania: 

1. Odkręcamy butelkę. 

2. Po kolei wrzucamy do środka wszystkie drobne przedmioty, które przygotowaliśmy. 

3. Ilość wrzuconych drobiazgów jest dowolna. 

4. Zakręcamy szczelnie butelkę 

5. Grzechotka gotowa! 

 

 

Uwaga: Kiedy wszystkie elementy znajdą się w butelce lub pudełku, należy je dokładnie 

zamknąć, żeby podczas zabawy nic się nie wysypało. 
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