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■ Cele ogólne: 
● zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi (8.3);
● wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13.2);
● wspomaganie rozwoju koncentracji uwagi i pamięci.

■ Cele szczegółowe – dziecko:
● zna nazwy wybranych instrumentów muzycznych i tworzy muzykę z ich wykorzystaniem;
● potrafi zaprojektować i wykonać własny instrument muzyczny z dostępnych mu materiałów;
● posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10;
● zapamiętuje kolejność występujących przedmiotów.

■ Metody pracy:  • słowne i oglądowe (objaśnienie, pokaz); • czynnościowe (zadań stawia-
nych do wykonania, samodzielnych doświadczeń).

■ Formy pracy: • indywidualna • zespołowa.

■ Środki dydaktyczne: zmodyfikowana treść utworu „Lokomotywa” J. Tuwima; zestaw wagoników 
wraz z lokomotywą (opis wykonania przy zadaniu); ilustracje instrumentów muzycznych; emble-
maty z instrumentami pochodzącymi z treści wiersza (po jednym dla każdego dziecka); nagranie 
– zagadki słuchowe; obręcze hula-hoop oraz kartoniki z numerami od 1 do 10; dowolny mar-
szowy podkład muzyczny; materiały do wykonania pracy plastyczno-technicznej.

■ Przebieg zajęcia: 
● Muzyczna lokomotywa. Recytacja wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”, którego fragment został 

zmieniony na potrzeby zajęć. Nauczyciel ma przygotowane na ścianie lub dywanie dziesięć 
wagonów (kolorowe, ponumerowane kartki A4 z doklejonymi kółkami) oraz sylwetę lokomo-
tywy. Podczas pierwszego czytania wiersza dzieci słuchają jego treści. Następnie chętne dzieci 
losują ilustracje przedstawiające różne instrumenty muzyczne (dla utrudnienia zadania może 
być więcej ilustracji niż instrumentów występujących w wierszu). W czasie powtórnego czytania 
wiersza nauczyciel robi pauzę na dany wagonik, aby dzieci miały możliwość przypatrzyć się 
swoim obrazkom i rozpoznać, które z nich ma ilustrację instrumentu, o jakim aktualnie jest 
mowa, a następnie ulokować go w danym wagonie. Na zakończenie zabawy następuje przeli-
czanie wagonów – najpierw za pomocą liczebników głównych, a później porządkowych.

Aleksandra Rękorajska

Muzyczna lokomotywa
scenariusz zajęć dla pięcio-, sześciolatków

wydrukowane pomoce dydaktyczne (18 kart A5)  
zostały dołączone do miesięcznika – szczegóły na str. 5

prenumerata 

PLUS!

gotową sylwetę lokomotywy  możesz pobrać  
ze strony www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl
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● Dźwięki instrumentów. Zagadki słuchowe – nauczyciel odtwarza 
dźwięki wskazanych w wierszu instrumentów. Dzieci, które słyszą 
dźwięk swojego instrumentu, wstają i wskazując, z którego są wa-
gonu, mówią np. Jesteśmy z piątego wagonu.

● Orkiestra wagonowa. Zabawa muzyczno-naśladowcza – dzieci wy- 
bierają sobie dowolny instrument i siadają w kole. Uwaga! Ponieważ 
nie wszystkie instrumenty da się zapewnić – należy zaproponować 
dzieciom, aby naśladowały gestem i głosem sposób gry na danym 
instrumencie oraz jego dźwięk. Z kolei fortepian może zostać zastą-
piony grą na stojącym w przedszkolnej sali pianinie. Zabawa prze-
biega następująco: nauczyciel podaje komendę, z którego wagonu 
instrumenty w danym momencie mają grać, np. Teraz gra piąty wa-
gon. Stop. Teraz gra siódmy wagon. Stop. Po wymienieniu wszystkich 
wagonów nauczyciel pyta: Czy grały już instrumenty ze wszystkich 
dziesięciu wagonów? Dzieci wskazują te, które nie grały. 

● Pociąg rusza. Zabawa orientacyjno-ruchowa – każde dziecko do-
staje emblemat z instrumentem występującym w wierszu (przy ich 
przygotowywaniu należy się sugerować tym, że fortepiany były 
tylko dwa, ale już np. marakasów mogło być wiele – tyle, by każ-
de dziecko otrzymało emblemat). Na podłodze rozłożone są – za 
sylwetą lokomotywy – ponumerowane wagony pociągu (obręcze 
hula-hoop). Nauczyciel powtarza fragment wiersza dotyczący in-
strumentów – po usłyszeniu nazwy instrumentu dzieci posiadają-
ce jego emblemat wsiadają do danego wagonu. Następnie pociąg 
„rusza” – nauczyciel czyta ponownie wiersz, a dzieci słyszące nazwę 
swojego instrumentu podskakują w miejscu.

● Reaguj na hasło. Zabawa orientacyjno-ruchowa – dzieci, pamięta-
jąc numer wagoniku, w którym przed chwilą się znajdowały, masze-
rują po sali w rytm dowolnej marszowej muzyki. Na hasło nauczy-
ciela, np. Piąty wagonik klaszcze w dłonie, wszyscy zatrzymują się 
w bezruchu, a wywołana grupa wykonuje polecenie: 

• Pierwszy wagonik – skacze jak żabka. 
• Czwarty wagonik – robi cztery przysiady.
• Ósmy wagonik – biegnie w miejscu. 
• Drugi wagonik – maszeruje w miejscu. 
• Trzeci wagonik – wykonuje „pajacyki”. 
• Szósty wagonik – podskakuje jak piłeczka itp. 

Po skończonej zabawie dzieci wracają do swoich wagonów.

● Projektowanie własnych instrumentów. Aktywność plastyczno-
-techniczna ze zgromadzonych materiałów (kubków po jogurtach, 
pudełek, różnorodnych opakowań, np. metalowych puszek po her-
bacie, mocnych folii, papieru, gumek recepturek i pasmanteryjnych, 
balonów, ziaren/makaronów/kasz różnej wielkości, drewnianych 
i plastikowych łyżek itp.) dzieci mogą – z pomocą nauczyciela – 
zaprojektować i wykonać własne instrumenty muzyczne. Aby nie 
ograniczać fantazji dzieci, należy pozwolić wybrać im samodzielnie 
materiały, a potem wykonać rysunek-projekt danego instrumentu, 
który później konsultują z nauczycielem (podpowiada on, co np. 
można dodać, aby instrument faktycznie działał). Następnie dzieci 
przystępują do wykonania własnych instrumentów. ▪

Aleksandra Rękorajska – nauczyciel, absolwentka 
Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Przedszkolu Miej-
skim nr 13 w Pabianicach. Prowadzi m.in. zajęcia dla 
dzieci z trudnościami z zakresu terapii pedagogicznej. 

Lokomotywa  
na podsatwie wiersza J.Tuwima

Stoi na stacji lokomotywa, 
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa. 
Stoi i sapie, dyszy i dmucha, 
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 
Buch – jak gorąco! 
Uch – jak gorąco! 
Puff – jak gorąco! 
Uff – jak gorąco! 
Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. 
Wagony do niej podoczepiali 
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali, 
I pełno instrumentów w każdym wagonie, 
w pierwszym cymbałki o dźwięcznym tonie,
w drugim – brzęczące tamburyny,
w trzecim – skrzypce,
w czwartym – mandoliny.
W piątym – kolorowe marakasy –  
wszystkie z drewna najwyższej klasy!
W szóstym wagonie – dwa fortepiany,  
oba w kolorze morskiej piany.
W siódmy – brązowe wiolonczele,  
które miejsca zajmują wiele.
W ósmym wagonie – trąbek cały stos,
w dziewiątym – harfy ustawione na skos.
W dziesiątym wagonie – trójkątów fura 
i kastanietów ogromna góra.
A tych wagonów jest ze czterdzieści, 
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.

(dalszy ciąg zgodnie z tekstem oryginalnym)

dźwięki instrumentów znajdziesz na stronie 

 www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl

gotowe emblemanty możesz pobrać
ze strony www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl


