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DZIEŃ DOBRY WSZYSTKIM PSZCZÓŁKOM  

 

1. Przypomnijmy sobie nazwy planet. Proponujemy obejrzyjcie filmik, który znajduje się w podanym      

    linku:  https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI 

 

Na poniższej ilustracji są planety znajdujące się w naszym Układzie Słonecznym, nazwij je i dopasuj nazwę 

do planety 

                     

                            

Jeśli dopasowałeś tak jak na poniższej ilustracji: BRAWO TY !!! 

 



2. Propozycja pracy plastycznej ,,Układ Słoneczny". Z bloku technicznego lub tektury wytnij koła różnej                                                  

    wielkości (to będą planety i Słońce), pokoloruj je ( kredkami, pisakami, farbami), lub wyklej plasteliną  

    możesz połączyć kilka technik. Na listewce za pomocą sznurka zawieś je w odpowiedniej kolejności.   

    Przelicz i podaj liczbę planet w naszym układzie. Nazwij je, opisz wygląd, kolor, wielkość itp.  

3. Głównym tematem dzisiejszych zajęć są Eko instrumenty - czyli instrumenty muzyczne z recyklingu. 

    Instrumenty muzyczne możesz stworzyć z bardzo wielu rzeczy pozornie uchodzących za śmieci?    

    Wszelkie kartony, puszki, plastikowe butelki będą nam dziś bardzo potrzebne! Zrobisz z nich  

    kastaniety, bębenki, grzechotki i kij deszczowy. Wraz z przyjaciółmi możesz stworzyć niezły zespół.  

Bęben z pałeczkami 

   Dużą puszkę po ciastkach ozdabiamy np. oklejamy tkaniną. Za pomocą ostrego szpikulca lub wiertarki 
   wykonujemy dwie dziurki a następnie przewlekamy przez nie sznurek. Na kredki wkręcamy korki po  
   winie  i ozdabiamy taśmą.  
 

 
 

Ksylofon z butelek 

 

    Przygotujcie 8 buteleczek lub szklanek. Pierwszą napełnicie do pełna, kolejne stopniowo zmniejszając    
    ilość wody. Dla ciekawszych efektów wizualnych możecie zafarbować wodę przy pomocy barwników  

    spożywczych lub  pisaka (wkładając go na kilka sekund do wody).  
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Kastaniety 

Z tektury wycinamy długi pasek, końcówki zaokrąglamy. Na końcach przy pomocy mocnego kleju 

mocujemy małe nakrętki po soczkach lub kapsle. Całość ozdabiamy.  
 

 
 

   Piszczałka z patyczków po lodach 

Między dwa patyczki po lodach, włóż kawałek papieru takiej samej wielkości. Na papierowy pasek połóż po 
obu końcach kawałek wykałaczki (o szerokości patyczka). Całość zepnij dwoma gumkami recepturkami. 
 

 
 

Fletnia pana  

Słomki do napojów obcinamy tak, by każda była krótsza od poprzedniej. Odcinamy kawałek taśmy 

dwustronnej i układamy na niej słomki, blisko siebie, jedna obok drugiej. Taśmą lub klejem mocujemy 
kawałek tasiemki do powieszania fletni na szyi.   
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                                                                    Grzechotka  
Tekturową rolkę zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy nasiona (np. groszek, ryż,  kaszę)    

i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.  
 

 
 

Kij deszczowy 

By go zrobić poproście o pomoc dorosłych. Jak go wykonać szczegółowy opis znajdziecie w podanym 
linku: http://figlujemy.blogspot.com/2015/09/jak-zrobic-zaklinacz-deszczu.html 
 

 
 
 

Wirujący bęben 

Z tektury wycinamy dwa koła. Do wewnętrznej części koła przyklejamy kredkę oraz sznurki z koralami, 
smarujemy mocnym klejem do papieru i przykrywamy drugim kołem. Zostawiamy do sklejenia pod 

obciążeniem po czym malujemy i ozdabiamy.  
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Marakasy z łyżek 

Do pojemniczka z jajka niespodzianki wsypujemy nasiona. Między dwie łyżki wkładamy jajo, całość 

oklejamy ozdobną taśmą.  
 

 

 
 

Bęben  i grzechotka w jednym 

Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy  w miejscu gdzie kończy się jego podłużna część. 

Naciągamy go na wymalowaną puszkę. Na tym bębenku można grać dłonią, pałeczką, uderzając i 
potrząsając.  
 

 

 
 

 

Który z instrumentów najbardziej przypadł Wam do gustu? 

 
Czekamy na zdjęcia Waszych prac, życzymy miłej zabawy i pozdrawiamy ciepło  

 
pani Marysia i pani Aneta 
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