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Temat dnia: Instrumenty. 

 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

- słucha piosenki, 

- słucha wiersza, 

- odpowiada na pytania dotyczące wiersza, 

- rozpoznaje instrumenty, 

- rozwiązuje zagadki, 

- koloruje według podanego schematu. 

 

Metody: 

- słowna, 

- czynna. 

 

 

 

 

Przebieg: 

 

1. Wysłuchanie piosenki „Trzech muzyków z kontrabasem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU 

 

1. Trzech muzyków z kontrabasem  

Daje koncert dziś pod lasem.  

Wszystkie ptaszki się zleciały 

I w kółeczku wirowały. 

 

2. Coraz szybciej pędzi koło  

Już pod lasem jest wesoło,  

Lecz muzycy się zmęczyli,  

Krótką przerwę ogłosili. Stop! 

 

3. Trzech muzyków z kontrabasem  

Daje koncert dziś pod lasem.  

Wszystkie ptaszki się zleciały 

I w kółeczku wirowały. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU


 

4. Coraz szybciej pędzi koło  

Już pod lasem jest wesoło,  

Lecz muzycy się zmęczyli,  

Krótką przerwę ogłosili. Stop! 

 

2. Wysłuchanie wiersza „Koncert”. 

 

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! 

 

 
 

  



3. Rozmowa na temat wiersza. 

Czy pamiętasz :  

- co robiły żabki w błocie? 

- ile grało żabek? 

- na jakich instrumentach grały? 

 

 

4. Tajemniczy list. 

 

Drogie dzieci!  

Jestem sprzedawcą w sklepie muzycznym, mam ogromny problem i 

potrzebuje Waszej pomocy. Moje instrumenty wybrały się wczoraj na 

spacer, ale po powrocie nie wróciły na swoje miejsce. Czy pomożecie mi je 

odnaleźć?  Mam nadzieję, że sobie świetnie poradzicie. Życzę miłej 

zabawy. Bardzo Wam dziękuję za pomoc. 

 

 

  



5. Rozwiąż zagadki. 

 

Ten słoń na imię 

ma Wielki Bombi. 

Zgadnijcie dzieci, 

Na czym on trąbi? 

 

 
 

Okrągły, brzuchaty,  

wśród zabawek leży. 

Zależy mu na tym, 

 by w niego uderzyć.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Pokoloruj instrument zgodnie z zaznaczonymi kolorami. 

 

 
 

 

 

 

 


