
Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne? 
10 czerwca 2020 roku  

 

1. Dzisiejszy dzień zaczynamy od tanecznej rozgrzewki. 

Link do rozgrzewki: https://www.youtube.com/watch?v=XQrJjy7Xvuk 

 

2. Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach“. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

I. Ci co lubią segregację  

otóż oni mają rację. 

Gdy w osobne pojemniki  

lecą papier, szkło, plastiki.  

 

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach  

właśnie o tym ta piosenka.  

Możesz dbać o cały świat  

chociaż masz niewiele lat.  

 

II. A recykling trudne słowo. 

Chodzi o to by na nowo 

z naszych śmieci zrobić coś:  

papier, plastik albo szkło.  

 

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach...  

 

III. Więc dorośli oraz dzieci.  

posłuchajcie.  

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,  

żeby jutro dobrze żyć. 

  

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach...  

Rozmowa na temat piosenki.  

− Na czym polega segregacja śmieci?  

− Co to jest recykling?  

− Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?  

− W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?  

 

3. Układanie zdań ze słowami - śmieci, segregacja, recykling.  

Pierwsze zdanie układa Rodzic potem Wy podajecie swoje propozycje zdań . 

(Np.: Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników. Segregacja powoduje, 

że jest większy porządek. Recykling może być zabawny). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQrJjy7Xvuk
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne? – tworzenie instrumentów                     

z recyklingu. 

 

4. Burzamózgów Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne?  

Instrumenty, które można wykonanać z recyklingu (np.: grzechotki z pojemników 

po jogurtach; kawałek gazety, który gdy go gnieciemy szeleści; pojemnik               

po chusteczkach ze ,,strunami” z gumowej rękawiczki).  

 

Określcie, z czego  można wykonać instrumenty i odpowiedzcie na pytania:  

− Co to znaczy, że instrument jest ekologiczny?  

− Czy instrumenty mogą pochodzić z recyklingu?  

 

5. Wykonanie instrumentów muzycznych według własnego pomysłu. 

(Przedmioty z poprzedniego zadania, różnego rodzaju ziarna, kolorowy makaron, 

gruba taśma klejąca, nożyczki, markery). Kochani możecie eksperymentować                  

z wydawanymi przez nie dźwiękami,  w zależności od włożonego do środka 

przedmiotów materiału (jego rodzaju  i ilości). Po dokonaniu wyboru, poproście 

Rodziców o zabezpieczenie taśmą instrumentów, następnie  ozdobiacie                    

je markerami.  

 

6. Orkiestra do piosenki „Świat w naszych rękach“.  

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

Własnoręcznie wykonane instrumenty, nagranie piosenki „Świat w naszych 

rękach“. 

Słuchając piosenki wystukujecie rytm na wykonanych przez siebie instrumentach.  
 

 

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

