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Temat dnia: EKOINSTRUMENTY 

 

 

Cele szczegółowe:  

 prawidłowo odwzorowuje kształty na kartce papieru przy pomocy ołówka 

 wie jak uzyskać dźwięk z gazety 

 naśladuje odgłosy instrumentów 

 wykonuje ćwiczenia ruchowe 

 nazywa instrumenty, przyporządkowuje instrumenty do ich grup 

 wypełnia plastikową butelkę wybranym produktem spożywczym, ozdabia ją 

 dba o porządek  

 przeskakuje przez linie figur 

 odszukuje przedmioty wydające dźwięki 

Proponowane zabawy i zadania na dzień dzisiejszy: 

1.Ćwiczenia grafomotoryczne „Taki sam”  

Rodzic przygotowuje wycięte kształty ze sztywnego kolorowego papieru – szablony min. figur 

geometrycznych , np.: trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło oraz gwiazdę, serce, księżyc.                   

Zadaniem dziecka będzie obrysowanie tych kształtów ołówkiem lub kredkami na kartkach.               

Jeśli będzie miało ochotę to niech wytnie obrysowane przez siebie kształty nożyczkami 

 

2.Zabawa z wykorzystaniem gazet „Gazetowe dźwięki” 

Dzieci mogą zaprosić do zabawy rodziców lub rodzeństwo                   

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

 

3. Zabawa „Plastikowe organy”. 

 Rodzic daje  dziecku małą po jogurcie plastikową butelkę i daje czas na wypróbowanie i naukę 

dmuchania pod odpowiednim kontem. Przypomina, że największą trudnością jest dmuchanie                     

z wyczuciem, lekko, ale jednostajnie. Kochani muzyka jest naprawdę wszędzie. Możemy wiele 

wykorzystać przedmiotów użytku codziennego dla uzyskania dźwięków ,to tylko dziecięca  

wyobraźnia może nas odpowiednio pokierować. Powodzenia i udanej zabawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk


4.Ćwiczenia poranne- utrwalamy z dzieckiem ten sam zestaw ćwiczeń cały tydzień. 

5. Praca z obrazkiem – nazwanie instrumentów, poznanie grup instrumentów: strunowe, dęte, 

perkusyjne. Przedstawcie Państwo planszę z instrumentami, niech Wasze dziecko zapozna się                  

z  niektórymi  z nich, niech wie, że istnieje podział w instrumentach. Poniżej zamieściłam link do 

wysłuchania brzmienia niektórych z nich.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nG8UkAaUzbQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=nG8UkAaUzbQ
https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw


 

 

6.Praca techniczna „Moja grzechotka”.  

Dziecko otrzymuje małą butelkę plastikową (lub kubek po jogurcie). Do środka  wsypuje ryż, 

groch, kaszę w zależności czym Państwo dysponują w domu. Butelkę zakręcamy lub zaklejamy  

kubeczek i dziecko dowolnie ozdabia dostępnym materiałem domu. Poniżej kilka podpowiedzi na 

zrobienie własnego instrumentu np: gitary, fletni, grzechotki, kastanietów, ale czekamy na Wasze 

twórcze pomysły i zdjęcia. Powodzenia. 

 
 

 



 

 

7.Zabawa skoczna „ Po kwadracie” 

(potrzebne będą kolorowa taśma lub włóczka, tasiemka do zrobienia kształtów) 

Rodzic za pomocą włóczki lub podobnego materiału na dywanie lub podłodze “rysuje” duże 

kształty: koła, trójkąta, kwadrata, prostokąta. Zadaniem dziecka jest przeskakiwanie przez linie 

figur, można dowolnie wybierać ilość kształtów, skoków, można skakać na jednej nodze lub 

obunóż, razem z dzieckiem lub zrobić sobie małe zawody. Tyle zabawy, ile pomysłów. 

8.Zabaw tropiąca „Tropiciele głosów i dźwięków” 

Zadaniem dziecka w tej zabawie jest znalezienie przedmiotów, które wydają dźwięki- różne 

domowe przedmioty i sprzęty. Proponujemy różne sposoby w wydobyciu głośności dźwięku 

dzięki różnorodności siły użytej do jego wydobycia np: dmuchanie, potrząsanie, stukanie jednym 

palcem, dłonią, łyżką w: garnek, kubek, piłkę, klucze, kartonowe pudełka, butelkę itp. Chodzi o 

pokazanie dziecku że muzyka jest wszędzie, w różnej formie I dźwięku, że nas otacza.  

 

Zachęcamy do rodzinnych zabaw np: układania puzzli, grania w gry planszowe, wspólny taniec, 

czasem wygłupy. Teraz jest trudny dla nas wszystkich czas ,ale możemy go miło spożytkować. 

Chwile spędzone razem z dzieckiem  są bardzo ważne. 

 

 

Miłego dnia Kochane Storczyki. 

Cały czas o Was myślimy 

                                                                                                                Wychowawczynie  

 
 


