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Witam wszystkie Kaczuszki w kolejnym dniu 

 

1.Dziś zajmiemy się klasyfikacją instrumentów muzycznych, ze względu na sposób wydobywania 

dźwięków i poćwiczymy troszkę matematykę. Zapewne zauważyliście, chociażby podczas koncertów 

muzycznych, które odbyły się w naszym przedszkolu, że na różnych instrumentach muzycznych gra się 

inaczej, czyli w różny sposób wydobywa się z nich dźwięki.  

 

 



 

Instrumenty muzyczne możemy podzielić na 3 grupy:  

a) Instrumenty perkusyjne , czyli takie, z których dźwięki wydobywamy potrząsając nimi lub uderzając      

w nie pałeczkami, szczotką czy dłonią. 

b) Instrumenty strunowe , czyli takie, które maja struny.  

c) Instrumenty dęte, czyli takie, w które należy dmuchać powietrze, czyli dąć, stąd ich nazwa, żeby 

wydobyć z nich dźwięki.  

Każdą grupę instrumentów możemy podzielić jeszcze na podgrupy 

 

 

Instrumenty perkusyjne dzielimy na dwie podgrupy: 

a) instrumenty niemelodyczne – to grupa instrumentów, na których muzycy mogą wygrać tylko rytm, np. 

bębenek, marakas, kołatka, tamburyn, trójkąt (na tych instrumentach nie zagramy żadnej melodii, dlatego 

mówimy o nich, że są to instrumenty niemelodyczne)  

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-

perkusyjne/instrumenty-perkusyjne-niemelodyczne 

b) instrumenty melodyczne – to instrumenty, na których muzycy mogą wygrać rytm i melodię.  

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-

perkusyjne/instrumenty-perkusyjne-melodyczne 

 



 

 

 

 

 

Instrumenty strunowe dzielimy na 3 podgrupy: 

a) instrumenty smyczkowe, czyli takie, z których dźwięki wydobędziemy za pomocą smyczka, np. skrzypce, 

altówka, wiolonczela, kontrabas,  

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-

strunowe/instrumenty-smyczkowe 

b) instrumenty szarpane, czyli takie, z których dźwięki wydobędziemy szarpiąc (delikatnie) struny palcami, 

np. gitara, harfa, banjo, 

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-

strunowe/instrumenty-strunowe-szarpane 

c) instrumenty uderzane charakteryzują się tym, że źródłem dźwięku jest uderzenie w struny; grający 

uruchamia mechanizm młoteczkowy (jak w fortepianie czy w pianinie), czy bezpośrednio uderza 

metalowymi łyżeczkami (jak na cymbałach).  

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-

strunowe/instrumenty-strunowe-uderzane 



 

Instrumenty dęte również dzielimy na 3 podgrupy: 

a) instrumenty drewniane – mogą być metalowe (np. saksofon czy flet boczny), ale ustnik czy stroik są w 

tych instrumentach drewniane, np. saksofon, flet, obój, klarnet, fagot,  

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-

dete/instrumenty-dete-drewniane 

b) instrumenty blaszane charakteryzują się tym, że źródłem dźwięku nie jest ani instrument, ani ustnik, tylko 

usta grającego. Ażeby pojawił się dźwięk muzyk musi „zabzyczeć” na ustach układając je w odpowiedni 

sposób. Instrumenty zbudowane są w całości z metalu oraz posiadają metalowy ustnik. Grający zmieniając 

wysokość dźwięku naciskają tzw wentyle oraz regulują napięcie ust. Wyjątkiem jest puzon, który zamiast 

wentyli posiada suwak. 

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/instrumenty-

dete/instrumenty-dete-blaszane 

c) instrumenty miechowe charakteryzują się tym, że powietrze tłoczone jest przez miech lub inne urządzenia 

tłoczące, a za pomocą klawiszy bądź guzików (akordeon guzikowy) kierowane jest w odpowiednie miejsca 

instrumentu. 

2. Wykonaj ćwiczenia w książeczce ,,Nowa Trampolina 4", s.15, ćw. 3,4- przeliczanie grzechotek i 

doklejane ich w zbiorach tak aby w każdym było 9. Naklejanie koguta na siódmej desce.  

 

 

 



3. Policz instrumenty muzyczne: perkusyjne, strunowe i dęte. Powiedz, których instrumentów jest najwięcej, 

a których najmniej. Napisz liczby odpowiadające ilości poszczególnych grup instrumentów.  

 

 

4. Wykonaj instrumenty muzyczne na podstawie książeczki ,,Nowa Trampolina 4" str.16.  
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