
MUZYKA WOKÓŁ NAS 
 

Witajcie Przedszkolaki!:-) Przekonaliście się już, że zagrać można praktycznie na 
wszystkim:-) Dookoła nas są różne przedmioty, które wydają dźwięki. Poznaliście również 
jak wygląda podział typowych instrumentów muzycznych:-) 
Z pewnością słyszeliście jak pięknie brzmi połączenie dźwięków kilku rodzajów 
instrumentów. Wielu z Was było na różnego rodzaju koncertach, gdzie czas słuchaczom 
umilają zespoły muzyczne. A kto z Was słyszał o ORKIESTRZE? 
 
ORKIESTRA: Orkiestra jest to duży zespół instrumentalny liczący z reguły od kilkunastu do 
kilkudziesięciu osób- instrumentalistów (grających na instrumentach dętych, strunowych, 
perkusyjnych). Przeznaczona została do wykonywania wielkich dzieł muzycznych, np. oper, 
baletów, symfonii, koncertów w teatrach, ale również na otwartym powietrzu. Tak licznym 
zespołem dowodzi DYRYGENT, który dba by instrumenty grały równo i płynnie. 
 
Wiersz Agnieszki Frączek „Przedszkolna orkiestra”: 
"By zagrać z prawdziwą orkiestrą, 
nie trzeba być żadnym maestro, 
wystarczy fantazji ćwierć deka. 
Słuchacze już biegną z daleka! 
Bo Antek w parapet uderza 
i rocka grać na nim zamierza. 
Jaś stuka zażarcie w żeberka, 
aż grzejnik wywija oberka, 
Staś biurko przerobił na bęben 
i bębni w nie, nucąc kolędę, 
a Krzysiek na nerwach gra tryle… 
Przedszkolna orkiestra. I tyle." 
 
Kliknijcie w link, zobaczcie jak pięknie grają instrumenty w orkiestrze:-) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=osa8X95vSEY 

Skoro już tyle wiecie o muzyce, rozwiązanie muzycznych zagadek nie sprawi Wam 
problemu: 
• Z pomocą dźwięków, 
z pomocą ucha, 
z radia lub z płyty 
człowiek jej słucha. 
• Błyszczy pięknie cała, 
gustuje w hejnałach. 
Na koncertach gra: 
tra ta ta ta ta. 
• Zrobione są z drewna. 
Cztery struny mają. 
Gdy pociągniesz smyczkiem, 
to pięknie zagrają. 
• Okrągły, brzuchaty, 
wśród zabawek leży. 
Zależy mu na tym, 



by w niego uderzyć. 
Zadanie dla chętnych:-) 
• Wykonaj instrument muzyczny z codziennych przedmiotów (np. gitara z pudełka po 
chusteczkach higienicznych:-)) 
KP: 
- 6- latki: KP4.17a i b 
- 5- latki: KP4.15 
- 3,4- latki: świetna zabawa instrumentami:-) 
Liczę na Wasze fotorelacje:-) 
 


