
Dzień dobry  

Na początek rozgrzewka: 

Na melodię piosenki „Idzie Jaś, idzie Staś..” pomaszerujmy po obwodzie koła.  

Jeśli stwierdzisz, że melodie zmieniła się w dźwięki wysokie - biegnijmy na palcach z rękami 

uniesionymi ku górze.  

Jeśli stwierdzisz, że melodia zmieniła się w dźwięki niskie – idźmy na czworakach.  

Na każde zatrzymanie muzyki – stoimy w bez ruchu – nie ruszamy się! 

https://www.youtube.com/watch?v=-dxgCpN2pHA  

Nauczmy się pierwszej zwrotki i refrenu piosenki: 

„Jestem muzykantem” 

Na refrenach zaczynających się od „Ja umiem grać i my umiemy grać…” naśladujemy granie na 

danym instrumencie… 

https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0  

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

Na flecie, na flecie 

Firlalalajka, firlalalajka 

firlalalajka, firlalalajka bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na bębnie, na bębnie 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

Na trąbce, na trąbce 

trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na skrzypcach, na skrzypcach 

cimci ricci, cimcci ricci 

https://www.youtube.com/watch?v=-dxgCpN2pHA
https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0


trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

Piosenka do słuchania: 

„Piosenka o instrumentach” 

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

1. To jest taki dom zaklęty.  

W domu grają instrumenty.  

Grają, grają wciąż od nowa, 

jakby ktoś je zaczarował! 

 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 

puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 

tam gdzie koncert ciągle trwa!  

 

2. Czary-mary, czary-mary, 

grają skrzypce i gitary, 

kran w łazience jest popsuty, 

kapią z niego złote nuty. 

 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 

puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 

tam gdzie koncert ciągle trwa!  

 

3. Grają w domu fortepiany, 

okna, ściany i dywany,  

grają flety i bębenki,  

wszędzie kręcą się piosenki. 

 

Oglądnijmy krótki film o instrumentach: 

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

 

 

Czy wiesz o jakich instrumentach jest mowa w wierszykach ? 

Zagadka o skrzypcach 

Zrobione są z drewna. 

Cztery struny mają. 

Gdy pociągniesz smyczkiem, 

to pięknie zagrają. 

https://www.youtube.com/watch?v=BcuRcSuExTI
https://www.youtube.com/watch?v=adMZdTrZYuw


 

Zagadka o trąbce 

Błyszczy pięknie cała, 

gustuje w hejnałach. 

Na koncertach gra: 

tra ta ta, tra ta ta. 

Zagadka o pianinie: 

Wydaje różne dźwięki, 

Ma białe zęby w rzędzie, 

Gdy pianista przy nim siądzie 

Piękny koncert będzie 

 

 

 

 

Które z podanych poniżej przedmiotów to instrumenty muzyczne?  

Spróbuj je nazwać… 

 

Zabawa z domowymi instrumentami :)  
 

Przygotujcie sobie miseczkę i pałeczki - ja wykorzystałam pałeczki do sushi, ale równie dobrze 

sprawdzą się - ołówki, drewniane łyżki, kredki. Miłej zabawy! :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3V6TCFOP_k 

 

Piosenka, której słuchacie to "Cross dance".  

Oto link, który można wykorzystać: 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3V6TCFOP_k
https://www.youtube.com/watch?v=eogCSykQg_U


Dla chętnych - bajka pod tytułem: „Muzyczne Przygody Matyldy”. 

Instrumenty pojawiające się w filmie od początku:  

skrzypce, (lisek, kot, niedźwiadek) klarnet, flet, skrzypce, (niedźwiadek) kontrabas, pianino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3vCFpsz37E&t=35s  

Miłej zabawy!  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3vCFpsz37E&t=35s

