
INSTRUMENTY MUZYCZNE – ZRÓB TO SAM! 

 

W niedzielę 22 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00 w naszym kościele odbędzie się wspólne 

kolędowanie. Zachęcamy do zabrania ze sobą instrumentów muzycznych, wspólnego grania 

i śpiewania. Jeszcze większą radość przynosi granie na instrumencie, który zrobiło się samemu. 

Dlatego w tym artykule znajdziecie kilka pomysłów na ich wykonanie. 

 

 Marakasy – inaczej grzechotki muzyczne, często kojarzone muzyką z latynoamerykańską.  

Do ich wykonania potrzebujemy: 2 plastikowe (ew. metalowe) łyżki, plastikowe jajko (np. z jajka 

niespodzianki), garść kaszy (np. jaglanej), elementy do dekoracji marakasów (np. kolorowe taśmy 

izolacyjne / washi tape, papier samoprzylepny). 

Krok 1: Do środka jajka wsyp kaszę i dobrze je zamknij. Brzmienie marakasów zależy od zawartości 

jajeczka. Możesz użyć również: soczewicę, drobne kasze, fasolę, piasek itp.; 

Krok 2: Jajko umieść w zagłębieniu łyżek. Sklej oba elementy taśmą. Dzięki temu powstanie wygodna 

rączka; 

Krok 3: Udekoruj swój instrument jak tyko chcesz. 

 

 

 

 

 Bębenek – instrument perkusyjny o wielu różnych odmianach. Składa się z walcowatego 

pudła rezonansowego oraz naciągniętej na niego membrany. 

Potrzebujemy: puste opakowanie o walcowatym kształcie (np. po kawie zbożowej), balonik, taśmę  

lub gumkę recepturkę do przytrzymania balona (np. taśma izolacyjna), elementy do ozdoby.  

Krok 1: Przytnij balon odpowiednio do otworu naszego opakowania – trochę większy niż otwór 

(tworzymy membranę); 



Krok 2: Naciągnij balonik na nasze pudło rezonansowe; 

Krok 3: Naciągnięty balonik przytrzymaj mocno taśmą izolacyjną (lub gumkami); 

Krok 4: Ozdób bębenek. 

 

 

 

Kastaniety – pochodzą z obecnych terenów Hiszpanii i południowych Włoch. Składają się 

z dwóch drewnianych muszelek, które uderzane o siebie wydają charakterystyczny stukot. 

Potrzebujemy: dwóch kapsli od szklanych butelek (można wykorzystać też guziki lub plastikowe 

nakrętki), kawałek tektury, klej typu kropelka, kolorowy papier i inne rzeczy do dekoracji. 

Krok 1: Wytnij prostokąt z tektury (ok. 15 x 4,5 cm) i złóż go na pół; 

Krok 2: Na obu końcach tektury przyklej kapsle/nakrętki tak, żeby po złożeniu były dokładnie 

nad sobą (wykorzystując guziki możemy przyszyć je nitką); 

Krok 3: Tekturkę złóż na pół, tak aby kapsle stykały się ze sobą. Instrument zwiąż gumką recepturką 

i pozostaw do ostygnięcia kleju; 

Krok 4: Po odczekaniu odpowiedniego czas ściągnij gumkę i ozdób swoje kastaniety.  

 

 

 

 Kij deszczowy  – instrument wywodzi się z Ameryki Południowej. Zbudowany jest z długiej 

drewnianej rury z wieloma przegródkami wewnątrz oraz wypełniony jest drobnymi nasionkami. 

Pochylenie instrumentu i przesypywanie się ziarenek imituje dźwięk kropli spadającego deszczu.  



Potrzebujemy: rolkę z tektury – najlepiej gruba i długa (np. po folii aluminiowej czy stretchu), dwie 

garście gwoździ krótszych od średnicy rolki (jeżeli macie miękką rolkę np. po ręczniku 

papierowym – wystarczą wykałaczki), młotek, ziarenka (np. grochu, ciecierzycy, ryżu czy piasku), 

taśma izolacyjna, papier lub folia samoprzylepna (ew. dwa balony), elementy do ozdoby. 

Krok 1: Do rolki wbij nieregularnie gwoździe (im gęściej i im dłuższy będzie ten spiralny tunel, tym 

dłużej będzie trwał odgłos deszczu); 

Krok 2: Obklej tubę taśmę izolacyjną zabezpieczając wystające główki gwoździ; 

Krok 3: Z papieru samoprzylepnego wytnij dwa koła większe niż otwory tuby; 

Krok 4: Zaklej jeden koniec rolki (można wykorzystać też balon w ten sam sposób co przy tworzeniu 

bębenka); 

Krok 5: Nasyp nasion do tuby. Powinny one zajmować ok. ¼ instrumentu; 

Krok 6: Zaklej drugi koniec rolki. Oba końce możesz dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolacyjną; 

Krok 7: Ozdób instrument. 

 

 

 

 Życzę dobrej zabawy z tworzenia instrumentów oraz przyjemności z muzykowania! 

 

Opracowała: Bogusława Madej 


