
   
   Tematyka kompleksowa: W świecie muzyki 

Temat dnia: Wesołe instrumenty 

Cele: - nauka piosenki, 

 - zapoznanie się z linią słowną i melodyczną piosenki, 

 - zabawy przy piosence, 

 - poruszanie się w rytm muzyki, 

 - umuzykalnienie dzieci 
          Umiejętności kluczowe:   I 5,  IV 1, IV 7, IV8  https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole 

 

1. Posłuchaj piosenki  Jolanty  Kucharczyk - "Wesołe instrumenty". 
               https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 

1. Gdybym małą trąbkę miał,  

To bym na tej trąbce grał 

Tra, ta, ta, ta, ta 

Tra, ta, ta, ta, ta 

Tra, ta, ta, ta, ta, ta,  ta, ta , ta 

2. A gdybym gitarę miał 

To bym na niej także grał 

Bim, bilim, bim, bim  

Bim, bilim, bim, bim  

Bim, bilim, bim, bim, bim, bim, bim, bim 

3. Gdym mały flecik miał 

To bym na tym flecie grał 

Fiju, fiju, fiu   

Fiju, fiju, fiu   

Fiju, fiju, fiju, fiju, fju 

4. A gdybym pianino miał 

To bym na pianinie grał 

Pam, param, pam, pam 

Pam, param, pam, pam 

Pam, param, pam, pam, pam, pam, pam 

5. Lecz tylko bębenek mam 

Więc wciąż na bębenku gram 

Bum, burum, bum, bum,  

Bum, burum, bum, bum,  

Bum, burum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. 

 

2. Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

 O jakich instrumentach była mowa w piosence? 

 Co byś zrobił (zrobiła), gdybyś umiała na nich grać? 

 Czy potrafisz naśladować te instrumenty tak, jak w piosence? 

Wesołe instrumenty 

https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY


3. Wysłuchaj jeszcze raz piosenki i wykonaj dowolny taniec. 

4. Posłuchaj kilka razy tego utworu, a z łatwością się go nauczysz.  

5. Podczas słuchania możesz naśladować grę na tych 

instrumentach. 

6. Popatrz na stronę 26 i nazwij instrumenty przedstawione na 

zdjęciach. Odszukaj wśród naklejek kartoniki z brakującymi 

literami z ich nazw. Naklej je w odpowiednich miejscach i 

odczytaj.  

7. Zapraszam do wykonania własnych instrumentów. 

 

                          Mój instrument 
Cele:  

-  wykonanie  instrumentów z różnych materiałów ( kubków po jogurcie,        

plastikowych butelek, puszek po napojach, materiałów sypkich: kasza, groch, ryż),  

- zapoznanie się ze sposobem wykonania,  

- rozwijanie sprawności manualnych 

 

1.  Przygotuj: kubek po jogurcie, plastikową butelkę,  puszkę po 

napoju (jeśli chcesz wykonać kilka instrumentów). 

2.  Przygotuj materiały sypkie,  takie jakie masz w domu: kasza, ryż, 

groch. 

3.  Po nasypaniu  ryżu do plastikowej butelki,  zakręć ją. Możesz 

ozdobić butelkę rysując na niej dowolne wzory kolorowymi pisakami. 

4. Podobnie zrób z puszką po napoju. Jeśli masz kolorową 

samoprzylepną folię, możesz wyciąć z niej kwadraty, trójkąty, koła i 

ozdobić puszkę. Po nasypaniu do niej grochu zaklej jej wlot także 

kolorową folią. 

5.  Do kubka po jogurcie nasyp kaszę. Aby kasza nie wypadła, to 

wytnij z kolorowego papieru  dużo większe koło niż  wieczko kubka. 

Na tym kole możesz narysować dowolne wzory. Przykryj kubek 

papierem, zagnij brzegi i  nałóż gumkę (recepturkę, frotkę, lub jeszcze 

inną). Jeśli masz kolorową wstążkę to zawiąż ją, przykrywając gumkę 

i zrób kokardkę. 

6. Możesz teraz zagrać na swoich instrumentach. Zachowaj je na 

następne dni. Na pewno się przydadzą.  

Miłej zabawy! 


