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EPIZOD III: Z WIZYTĄ W FILHARMONII

● Środki dydaktyczne: treść opowiadania „Kartka z pamiętni-
ka Oboja Karola”, cz. III; plansza z podziałem instrumentów 
na strunowe, dęte i perkusyjne; nagrania dźwięków wybra-
nych instrumentów muzycznych; ilustracje filharmonii i dy-
rygenta; materiały do wykonania makiety.

Dzieci znajdują fragment kartki z pamiętnika przy wyjściu z sali.

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. III 
Nie chciałem przebywać z tamtymi instrumentami. 
Postanowiłem iść obejrzeć mój nowy dom. Wyjrzałem 
z przytulnego i ciepłego futerału i ruszyłem przed sie-
bie. Chwilę później stałem na wielkiej scenie z wieloma 
krzesłami, podstawkami na nuty oraz dziwnym podwyż-
szeniem na środku. Ciekawe, dla kogo ono było? Popa-
trzyłem dalej i zobaczyłem wiele miękkich i wygodnych 
foteli ułożonych w rzędy. Wszystko było takie tajemnicze 
i ciekawe! Ani się spostrzegłem, a już był wieczór.

● Pytania kluczowe:
• Kto zajmuje miejsca na scenie, a kto w fotelach? 
• Dla kogo jest podwyższenie na środku sceny?
• Czy ktoś z was był kiedyś w filharmonii?
• Jak zachowujemy się w filharmonii?

● Rodzaje aktywności:
● Dyrygent – zabawa ruchowo-naśladowcza. Nauczy-

ciel przy pomocy gestów naśladuje grę na instrumentach. 
Dzieci powtarzają czynności po nauczycielu. Ważne jest, 
aby uważnie obserwowały prowadzącego i „zmieniały in-
strument” jak najszybciej. 

● Zagadki muzyczne – utrwalenie znajomości nazw 
i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych. 
Prowadzący odtwarza z magnetofonu dźwięki wybranych 
instrumentów muzycznych i zachęca dzieci, aby odgadły, 
który instrument z planszy wydaje dany odgłos. 

● Jak należy zachowywać się w filharmonii? – rozmowa 
kierowana. Dzieci wspólnie z nauczycielem omawiają za-
sady zachowania w filharmonii, takie jak słuchanie w sku-
pieniu muzyki, odpowiedni strój, kulturalne zachowanie 
(używanie zwrotów grzecznościowych: dziękuję, przepra-
szam, proszę itp.).

● Z wizytą w filharmonii – rozmowa w oparciu o ilustracje. 
Nauczyciel na początku prezentuje dzieciom ilustracje i za-
chęca do opowiedzenia, co na nich się znajduje. W miarę po-
trzeb uzupełnia wypowiedzi dzieci i omawia wygląd wnętrza 
sali koncertowej filharmonii, zwraca uwagę na wygląd sceny, 
wyjaśnia, kim jest dyrygent. Warto w ramach realizacji zajęć 
zorganizować wycieczkę do filharmonii w celu jej zwiedzania 
i uczestniczenia w koncercie przeznaczonym dla dzieci.
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● Makieta filharmonii – praca techniczna. Dzieci wraz 
z nauczycielem wykonują makietę filharmonii przy pomo-
cy pudełek różniej wielkości, papieru kolorowego i innych 
łatwo dostępnych materiałów. W przypadku większej licz-
by dzieci prowadzący dzieli je na zespoły. Każdy z zespo-
łów wykonuje własną odrębną makietę filharmonii. 

EPIZOD IV: SŁUCHAMY KONCERTU

● Środki dydaktyczne: treść opowiadania „Kartka z pamiętnika 
Oboja Karola”, cz. IV; dowolny utwór klasyczny z koncertem 
na obój z orkiestrą; białe kartki A4, farby plakatowe i pędzle.

Dzieci znajdują karteczkę z fragmentem opowiadania mię-
dzy ławkami i krzesełkami.

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. IV 
Nagle jakaś ręka podniosła mnie do góry. Chwilę później 
byłem już na jednym z krzeseł stojących na scenie. Inne 
instrumenty także zajmowały swoje miejsca. Na pod-
wyższeniu stanął niski pan z dziwną pałeczką w ręce. 
To był dyrygent. Dał znak i wszystkie instrumenty za-
częły śpiewać. Jakaż to była piękna muzyka… Każdy 
śpiewał coś innego, ale nikt nikomu nie przeszkadzał. 
Wszystko tworzyło idealną, beztrosko płynącą melodię. 
Ja też chciałem śpiewać! Czekałem, aż dyrygent da mi 
znak. Jest! Gdy zacząłem śpiewać, pozostałe instrumen-
ty zamilkły i patrzyły na mnie z podziwem. Miękka me-
lodia popłynęła w głąb sali. W tej chwili liczyła się tylko 
cisza i mój głos.

● Pytania kluczowe:
• Jak nazywa się wydarzenie, gdy wszystkie instrumenty 

zaczynają grać? 
• Dlaczego dyrygent jest potrzebny orkiestrze?
• Jak wam się wydaje, dlaczego instrumenty z opowiadania 

przestały grać?
• Lubicie słychać muzyki?
• Jakie są wasze ulubione zespoły, wykonawcy, piosenki…?

● Rodzaje aktywności:

● Słuchanie utworu muzycznego – obcowanie z muzy-
ką klasyczną. Nauczyciel odtwarza dowolny utwór kla-
syczny z koncertem na obój z orkiestrą. Dzieci uważnie 
słuchają – mogą siedzieć w kole w siadzie skrzyżnym lub 
leżeć wygodnie na dywanie. Wskazane jest zamknię-
cie oczu. Dzieci słuchając utworu, starają się wyobrazić 
sobie, o czym on opowiada. Po wysłuchaniu ochotnicy 
opowiadają, jakie mieli skojarzenia w trakcie słuchania. 

● Obraz wspomnień – wykonanie pracy plastycznej. Po 
wysłuchaniu utworu muzycznego dzieci siadają przy stoli-
kach i za pomocą farb plakatowych przelewają wspomnie-
nie na kartkę.

● Batuta dyrygenta – instrumentalizacja utworu klasycz-
nego. Nauczyciel rozdaje dzieciom różne instrumenty 
perkusyjne i wskazuje miejsca na dywanie, gdzie będą 
siedziały poszczególne sekcje muzyczne. Następnie od-
twarza dowolny utwór klasyczny i zamienia się w dyry-
genta, wskazując „batutą” (może to być ostrugany patyk) 

na sekcje, które mają w danym momencie grać. Po pew-
nym czasie nauczyciel może zaproponować, aby chętne 
dziecko zamieniło się z nim rolą.

● Zaproszenie na koncert – wzbogacanie słownictwa 
dzieci. Nauczyciel wraz z dziećmi redaguje treść zapro-
szenia na koncert muzyczny.

● Prezentacja swoich ulubionych zespołów/utworów.
Każde chętne dziecko może zaprezentować swój ulubiony 
zespół/wykonawcę (charakterystyczne ruchy, cechy ubioru) 
lub zaśpiewać piosenkę. Jeśli jakieś dziecko potrafi grać na 
instrumencie, warto w tym momencie zachęcić je do wystę-
pu przed kolegami.

EPIZOD V: ROZSTAJEMY SIĘ Z OBOJEM KAROLEM

● Środki dydaktyczne: treść opowiadania „Kartka z pamięt-
nika Oboja Karola cz. V; zestawy kółek z papieru w kolorze 
zielonym i czerwonym (po dziesięć kółek w danym kolorze 
dla każdego dziecka); dowolny spokojny utwór muzycz-
ny; różne instrumenty muzyczne (po jednym dla każdego 
dziecka); farby plakatowe, szary papier, sznurek, bibuła 
gładka, patyczki szaszłykowe; podkład muzyczny do pio-
senki „W filharmonii”.

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. V 
Gdy koncert się skończył, stało się coś dziwnego. 
Wszystkie instrumenty podeszły do mnie ze smut-
nymi minami. Zaczęły mnie przepraszać. Gratu-
lowały mi także pięknego występu. Trąbka powie-
działa, że dawno nikt nie wypełnił tak cudownym 
głosem filharmonii! To był niezwykły i udany dzień!

Dobranoc! 

● Pytania kluczowe:
• Dlaczego instrumenty przepraszały Oboja Karola?
• Dlaczego instrumenty gratulowały obojowi występu? 
• Czy któryś z instrumentów ma taki sam głos jak Obój Karol?
• Jak myślisz, czy instrumenty się zaprzyjaźnią?
• Czy koncert by się udał, gdyby zabrakło któregoś z in-

strumentów?

● Rodzaje aktywności:
● Bukiet kwiatów – ćwiczenia motoryki małej. Dzie-

ci z patyczków, sznurka i bibuły wykonują gratulacyjny 
bukiet kwiatów dla Oboja Karola. Każde dziecko tworzy 
swój bukiet. 

● Marsz do rytmu – zabawa rytmiczno-ruchowa. Na-
uczyciel wystukuje rytm, do którego dzieci maszerują 
w kole. Gdy nauczyciel zmienia rytm, dzieci reagują na 
to, zmieniając rytm stawianych kroków. 

● Ruchome rytmy – zabawa matematyczna. Nauczyciel 
ustala z dziećmi, że jedno zielone kółko oznacza jedno 
klaśnięcie w dłonie, natomiast jedno czerwone kółko 
oznacza jedno tupnięcie o podłogę. Prowadzący układa 
na tablicy przykładowy rytm z kolorowych kółek i pre-
zentuje zasady zabawy. Następnie prosi wybrane dzie-
ci o wykonanie zadania. Kiedy dobrze opanują zasady 
zabawy, proponuje zmianę formuły – rozdaje im zesta-



wy kółek z papieru w kolorze zielonym i czerwonym 
i prosi, aby każde usiadło przy dywaniku. Tym razem 
zadaniem dzieci jest uważne przyglądanie się, jaki 
rytm zaprezentuje nauczyciel i samodzielnie układa-
nie tego rytmu za pomocą kolorowych kółek. Ryt-
my powinny być proste, dostosowane do możliwości 
dzieci. 

● Jakiego instrumentu brakuje? – ćwiczenia spo-
strzegawczości wzrokowej. Nauczyciel rozkłada na 
dywanie kilka instrumentów muzycznych i prosi, aby 
dzieci się im dokładnie przyjrzały. Następnie wybra-
ne dziecko odwraca się, a w tym czasie prowadzący 
zabiera jeden instrument. Zadaniem ochotnika jest 
odgadnąć, jakiego instrumentu brakuje. 

● Taniec instrumentów – swobodna ekspresja ru-
chowa. Prowadzący odtwarza dowolny spokojny 
utwór muzyczny i zachęca dzieci, aby „zaprosiły do 
tańca” swój ulubiony instrument. Dzieci same decy-
dują, czy będą poruszały się wraz z instrumentem 
w rytm muzyki, czy wygrywały rytm utworu na in-
strumencie. Należy podkreślić, że zabawa ma się od-
bywać tak, aby instrumenty nie przeszkadzały sobie 
wzajemnie w grze i w tańcu.

● Plakat przyjaźni – wykonanie wspólnej pracy pla-
stycznej. Grupa tworzy na szarym papierze plakat 
przyjaźni – każdy uczeń odbija na nim swoją rękę. Aby 
praca była bardziej efektowna, nauczyciel może narzu-
cić wzór oraz kolory farb.

● Śpiew i gra na własnoręcznie wykonanych instru-
mentach do piosenki „W filharmonii”.▪
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