
Dzień dobry, 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnych ćwiczeń i relaksu. 

 

 

 

 

Zabawa “Źródło dźwięku”  

Potrzebne będą instrumenty np. Tamburyn, dzwonki  w wersji domowej – 
np. klucze i zakręcony słoik z monetami. (to, co nam podpowie wyobraźnia) 

Rodzic siada z dzieckiem na podłodze(lub dziecko siedzi w foteliku, na kanapie, 
macie itp.). Rodzic pokazuje dziecku dwa instrumenty. Tłumaczy, że za chwilę 
dziecko zamknie oczy, a On będziesz chodzić wokół niego i grać na instrumentach. 
Poproś dziecko, by wybrało jeden z instrumentów (powiedzmy, że wybrało 
tamburyn). Powiedz: “Odwróć głowę tam, gdzie usłyszysz tamburyn”. Teraz dziecko 
zasłania oczy (lub zasłania je ktoś inny, siedzący za maluchem). Bawcie się tak 
przez kilka minut. Gdy widzisz, że dziecko się dekoncentruje, zmień instrument lub 
zakończ zabawę.  

 

Wersja druga– przeprowadzamy zabawę bez zamykania oczu i wybierania 
instrumentu. Rodzic chodzi wokół dziecka grając na instrumencie, a dziecko niech 
podąża za rodzicem wzrokiem.  



 
 

Zabawa “Poukładane instrumenty”  

Cel – rozwój umiejętności zapamiętywania.  

Co jest potrzebne? – trzy różne instrumenty, trzy obrazki przedstawiające 
instrumenty / w wersji domowej np. klucze, garnek i łyżka, zakręcona butelka z ryżem 
(oczywiście nieugotowanym ) oraz ilustracje przedstawiające te przedmioty. 
Obrazki można wydrukować lub dać do narysowania dziecku (jako wstęp do 
zabawy).  

Rodzic siada z dzieckiem na podłodze. Pokazuje mu wszystkie instrumenty i razem 
słuchają jaki wydają dźwięk. Upewnia się, że dziecko rozpoznaje każdy instrument 
na ilustracjach. Następnie kolejno gra na instrumentach tak, by dziecko ich nie 
widziało. Gdy skończy, dziecko będzie miało za zadanie ułożyć obrazki w 
prawidłowej kolejności.  

 

Wersja druga–Rodzic pokazuje dziecku dwie ilustracje instrumentów. Gra za plecami 
na jednym z nich, a dziecko niech wskaże palcem, który to był instrument. Jeśli jest 
to dla dziecka zbyt trudne, pobawcie się w dopasowywanie instrumentu do ilustracji. 
Następnie zagrajcie na każdym z nich, aby dziecko skojarzyło obraz z odpowiednim 
odgłosem.   

 

 



„Szalona orkiestra” 
Na koniec proponujemy zabawę: Zgromadźmy wokół dziecka garnki, patelnie, 
pudełka, pokrywki, plastikowe pojemniki. Dajmy dziecku drewniana łyżkę. Razem z 
nim rodzic niech zagra na tych nietypowych instrumentach. Uprzedźcie sąsiadów! ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=fcvqLRCQ2tA 

https://www.youtube.com/watch?v=wlTby11rt40 

 

 

 

Życzymy udanego muzykowania i wspaniałej zabawy! 


