
 

 

W krainie dźwięków: poznajemy instrumenty muzyczne 

 

1. „Podróż na ulicę dźwięków” – zabawa muzyczna – słuchanie bajki  czytanej przez rodzica, 

oglądanie przez dziecko obrazków instrumentów muzycznych, poznanie ich nazw i słuchanie 

dźwięków jakie wydają instrumenty występujące w bajce. 

 

Były sobie kiedyś: 

 trójkąt muzyczny, grzechotki- marakasy, talerze, pałeczki- drewienka i tamburyna. 

 

                                                          

                           trójkąt muzyczny                                                                        grzechotki - marakasy  

 

 

 

                                      

           talerze                                                                                                      pałeczki- drewienka 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.epinokio.pl%2Fproduct-pol-30557-Trojkat-instrument-muzyczny-dla-dzieci-10-cm-pomoce-Montessori.html&psig=AOvVaw0jA3C_1A-HdgMVZAbKeLzv&ust=1591107707315000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCzkqLo4OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fduze-marakasy-drewniane-grzechotka-instrument-rytm-i7689042879.html&psig=AOvVaw1o1M7fwrmewgqaNohORvif&ust=1591100246196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD91brM4OkCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fksiegarnia-edukacyjna.pl%2Fproduct-pol-19122-Talerze-mosiezne-15-cm.html&psig=AOvVaw2ZLhcw50dAjJCoNb8RJhYQ&ust=1591108066596000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCT0srp4OkCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nefere.pl%2F1458%2CPaleczki-rytmiczne&psig=AOvVaw28oRxTUugOWDrwYcB-IA-r&ust=1591108238997000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiMnp_q4OkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

źródło: Internet 

                                                           tamburyna 

 

 Instrumenty te mieszkały w przedszkolu na swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się na 

spacer w poszukiwaniu ulicy dźwięków. Nie wiedziały gdzie ta ulica się znajduje, ale były tak 

ciekawe jak tam jest, że postanowiły jej poszukać. Aby było im przyjemniej maszerować, 

wyruszyły wszystkie razem. Instrumenty szły jedno za drugim. Najpierw zaczął grać:  

trójkąt muzyczny   

https://chomikuj.pl/klatek07/Brzmienie+instrument*c3*b3w/tr*c3*b3jk*c4*85t,1252446825.

mp3(audio)  

 następnie grzechotki- marakasy  

https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzycz

ne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych/Marakasy,505742591.mp3(audio)   

talerze 

https://chomikuj.pl/halszka64/Instrumenty/d*c5*bawi*c4*99ki+-

+instrumenty+muzyczne/Talerz,1662419660.mp3(audio)  

później pałeczki- drewienka 

http://chomikuj.pl/kas.f/brzmienie+instrument*c3*b3w/42+Drewienka+(klawesy),516704763

1.mp3(audio)  

 a na końcu tamburyna 

https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzycz

ne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych/Tamburyn+2,505746826.mp3(aud

io)  

źródło: Internet  

 Po długim marszu były już tak zmęczone, że trójkąt muzyczny, grzechotki- marakasy, 

talerze,  pałeczki- drewienka i tamburyna grały bardzo cichutko. Instrumenty wydając te 

cichutkie dźwięki zaczęły rozumieć, gdzie jest ta ulica dźwięków – dokładnie tam, gdzie stoją  

Popatrzyły  na siebie i…  po chwili wyruszyły w drogę powrotną, ponieważ odnalazły już 

ulice dźwięków. Po długim marszu wróciły do przedszkola, gdzie czekały na nich dzieci i 

wspólnie razem stworzyli cudowną melodię: „Instrumentację do Walca Kwiatów” 

https://youtu.be/rskgA3cuh0M  

https://chomikuj.pl/klatek07/Brzmienie+instrument*c3*b3w/tr*c3*b3jk*c4*85t,1252446825.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/klatek07/Brzmienie+instrument*c3*b3w/tr*c3*b3jk*c4*85t,1252446825.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych/Marakasy,505742591.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych/Marakasy,505742591.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/halszka64/Instrumenty/d*c5*bawi*c4*99ki+-+instrumenty+muzyczne/Talerz,1662419660.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/halszka64/Instrumenty/d*c5*bawi*c4*99ki+-+instrumenty+muzyczne/Talerz,1662419660.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/kas.f/brzmienie+instrument*c3*b3w/42+Drewienka+(klawesy),5167047631.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/kas.f/brzmienie+instrument*c3*b3w/42+Drewienka+(klawesy),5167047631.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych/Tamburyn+2,505746826.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych/Tamburyn+2,505746826.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych/Tamburyn+2,505746826.mp3(audio)
https://youtu.be/rskgA3cuh0M
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panzabawka.pl%2Fhalilit-mt604-dzieciecy-instrument-muzyczny-tamburyno&psig=AOvVaw3APwWYkbVYbgPEHKdDesSr&ust=1591100630452000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj7zfTN4OkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Instrumenty były już tak zmęczone, że szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, 

na swoje półeczki w sali przedszkola, patrząc  na bawiące się dzieci. 

 2.Zabawa paluszkowa „Dwie ręce ”Krzysztof Sąsiadek 

Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce), 

Na pianinie gram (uderzamy palcami o kolana). 

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 

Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana). 

Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce), 

I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami). 

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 

I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie). 

3.Zabawa ruchowa z elementem marszu „Ręce, nogi, głowa” 

Dziecko i rodzice maszerują w różnych kierunkach, na hasło zatrzymują się i wymienione 

części mają dotykać do podłogi np.: 

- dwie nogi i ręka 

-dwie nogi i dwie ręce 

-jedna noga i dwie ręce 

-dwie nogi, ręka, głowa 

 Zabawę można się również wykorzystać  na świeżym powietrzu, w bezpiecznym miejscu np. 

w ogrodzie czy na działce. 

 

 

*Dbanie o czystość rąk- wierszyk „Przedszkolaczek” 

Przedszkolaczek- mały, duży, 

Wie, do czego mydło służy 

Płynie woda, plusk w łazience 

I już czyste nasze ręce 

Przypominanie dzieciom o nawyku częstego mycia rąk z mydłem, można wtedy 

recytować razem wierszyk 

 


