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Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to ...Instrumenty 

1. Rysowanie przy muzyce  
• Przygotujcie: kredki, kartkę 

Spróbujcie namalować muzykę. Podczas słuchania melodii malujcie 
wolno- jeśli muzyka jest wolna, a kiedy jest szybka- malujcie szybko. W 
trakcie można zmieniać kolory kredek. 

Link do melodii: 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

 
2. „Dziecięca orkiestra” – rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w 
trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi. 

Obejrzyjcie w Internecie zdjęć orkiestry i odpowiedz na pytania: 

• Jaka sytuacja i jakie miejsce są pokazane na zdjęciu?;  

• Co tworzą wszyscy ludzie na tym zdjęciu?  

• Kim oni są?  

• Skąd muzycy wiedzą, jak mają grać?  

• Na ilu instrumentach w orkiestrze gra jeden muzyk?;  

• Kim jest dyrygent?  
Zabawcie się w dyrygenta. Naszykujcie jakieś instrumenty. Rodzic, a 
potem dziecko niech wcieli się w dyrygenta. Dyrygent pokazuje 
dzieciom gesty: szeroko rozłożone ręce – głośna muzyka, dłonie 
złączone– cicha muzyka Dzieci grają według wskazówek dyrygenta.  



3. „Wesołe instrumenty”- zabawa ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=kl9lXIhjlr8 

Otwórzcie link z melodią. Wykonujcie ćwiczenia według instrukcji. Kiedy 
pojawi się: 

Bębenek- skoki obunóż 
Trąbka- stańcie na jednej nodze i spróbujcie wytrzymać jak najdłużej 
Akordeon- przysiady  
Powtórzcie ćwiczenia.  
Ksylofon- klaszczemy nad głową  
Flet- biegniemy w miejscu  
Tamburyn- „wkręcamy żarówki” dłońmi.  
Powtórzcie ćwiczenia  
Fortepian- podskakujcie z jednej nogi na drugą  
Gitara- zróbcie pajacyki  
Talerze- klaszczemy w dłonie  
Powtórzcie ćwiczenia  
Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to ... BĘBEN 

Stwórzcie własny bęben! 
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Można zrobić dwa rodzaje bębenków I sposób: 

• Czego będziemy potrzebować?  
Puszka, nożyczki, balon (zamiast balona można również zakleić 
puszkę taśmą klejącą), gumka recepturka, sznurek.  

• Jak to zrobić?  
Wystarczy naciągnąć balon na puszkę i zabezpieczyć go gumką 
recepturką/ sznurkiem lub taśmą klejącą.  
II sposób:  

• Czego będziemy potrzebować? 

Szeroką zakrętkę- idealnie sprawdza się ta po Nutelli ;), karton, taśma 
klejąca, patyk, sznurek i dwie zakrętki. 



• Jak to zrobić? 

Z pomocą osoby dorosłej, zróbcie 3 dziury w boku zakrętki. Dwie 
naprzeciw siebie i jedną na patyk. Przełóżcie przez dziury, które są 
naprzeciw siebie sznurek, a do ich końców przymocujcie zakrętki. 
Włóżcie do dolnego otworu patyk i zabezpieczcie go taśmą klejącą. 
Zaklejcie drugą stronę bębenka wyciętym kółkiem z kartonu. Na 
koniec udekorujcie naklejkami, bądź papierem samoprzylepnym 
swoje bębenki. 


