
• Piątek 8.05.2020  
Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to ... 
Instrumenty wokół Nas  

1. Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk. 

Dziecko siedzi przed rodzicem. Rodzic wykonuje masaż pleców dziecku. 
Zgodnie ze słowami i ruchami:  
Idą słonie – na plecach kładziemy na przemian całe dłonie;  
Idą konie – dotykamy piąstkami; 

Idą panieneczki na szpileczkach – dotykamy palcami wskazującymi; 
Świeci słonko – zataczamy dłońmi kółka;  
Płynie rzeczka – rysujemy linię;  
Pada deszczyk – dotykamy wszystkimi palcami; 

Czujesz dreszczyk? – łaskoczemy.  
2. „Ciekawe instrumenty” – zachęcanie do samodzielnego konstruowania 
instrumentów 

perkusyjnych. 

• Rodzic niech przygotuje pudełko oraz różne przedmioty codziennego 
użytku, np. klucze, papier, książka, sztućce, kubek ceramiczny, telefon, 
butelka z wodą, zszywacz, folia. 

Rodzic w dużym pojemniku ma różne przedmioty domowego użytku. 
Rodzic wkłada rękę do pojemnika i potrząsa przedmiotem, stuka w niego 
innym. Dzieci odgadują, jakie przedmioty mogą wydawać te dźwięki: 
klucze, papier, książka, sztućce, kubek ceramiczny, telefon, butelka z 
wodą, zszywacz, folia. Następnie zachęcamy dzieci do wykonania 
własnych instrumentów: 

– grzechotki-ryżotki: do pojemniczka po jogurcie dzieci wsypują ryż, 
zakładają papierową serwetkę i mocują serwetkę za pomocą gumki 
recepturki; 



– talerzy: dwa papierowe talerze spięte zszywaczem, dzieci wkładają do 
środka ziarna fasoli przez pozostawiony mały otwór, zaklejają otwór za 
pomocą papieru samoprzylepnego; 

– szeleszczącego patyka: dzieci w górnej części patyka przywiązują na 
supeł paski folii. Potrząsając i machając, słuchają szelestu pasków. 

3. „Znajome piosenki” – doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej 
podczas rozwiazywania zagadek 

słuchowych. 

Rodzic śpiewa poznane przez dzieci piosenki, nie używając słów, lecz 
jedynie sylab, np. „la, la, la”; „na, na na” ....  
Zadaniem dzieci jest rozpoznać piosenkę i zaśpiewać ją. 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to ... 
KASTANIETY 
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• Czego będę potrzebować?  
Karton, dwie płaskie zakrętki- najlepiej kapsle, mazaki, klej- 
najlepiej na  
gorąco.  

• Jak to zrobić?  
Wytnij prostokąt z kartonu i złóż go na pół. Doklej dwa kapsle/ 
zakrętki w taki sposób, aby uderzały o siebie (tak jak na zdjęciu). 
Udekorujcie swoje kastaniety ;)  


