
INSTRUMENTY MUZYCZNE DIY 

Zabawki dla dziecka są takimi rzeczami, których nigdy w domu za dużo. Jednak ile razy 

zdarzyło się, że kupiliśmy dziecku piękną, wymarzoną zabawkę, na którą wydaliśmy dużo 

pieniędzy, a po 5 minutach została rzucona w kąt i tylko zbierała kurz? Na pewno nie raz…  

Instrumenty są dosyć drogimi zabawkami, do tego nie zawsze lubianymi przez rodziców ze 

względu na wydawane dźwięki. Dlatego chciałabym przedstawić kilka pomysłów na 

instrumenty DIY. Będą to instrumenty zrobione dosłownie… z niczego, – co każdy z Nas, 

nawet nieposiadający dzieci posiada.  

 

JANCZARY 

Jest to rodzaj instrumentu muzycznego, gdzie dźwięk wydają niewielkie dzwoneczki. 

Klasyczny sposób użycia polega na przywiązaniu janczarów do uprzęży końskiej. Dzięki 

temu wywołuje charakterystyczny dźwięk w rytm końskich kroków.  

Możemy pokusić się o zrobienie podobnego instrumentu sami. 

 

 

Co będzie Nam potrzebne? 

-rolka po papierze toaletowym 

-sznurek / nitka 

-guziki 

-papier kolorowy / farby / klej – opcjonalnie 

do dekoracji 

 

 

Wykonanie: 

Na sznurek / nitkę nawlekamy guziki (ja do swojego 

użyłam 11 guzików). Guziki mogą być różnej wielkości 

oraz różnego kształtu. Sznurek przewlekamy przez 

środek rolki i zawiązujemy. Możemy ewentualnie 

zrobić dziurkaczem dziurkę z każdego końca rolki i 

zawiązać przez nie sznurek. 

Jeśli chcemy to zanim obwiążemy rolkę sznurkiem 

możemy ją ozdobić oklejając kolorowym papierem, 

bądź malując farbą. 



 

KASTANIETY 

Co będzie potrzebne? 

-Kawałek kartonu 

-dwa korki po napojach 

-klej (ja użyłam Vikol) 

  

 

 

Wykonanie: 

 

 

1. Z kartonu wycinamy prostokąt. Na dwóch 

końcach przyklejamy korki: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2. Gdy klej wyschnie zaginamy tekturę i mamy 

gotowy instrument: 

 

 

 



 

 

BĘBENEK 

Co będzie potrzebne? 

-puszka po chipsach 

-ołówki / kredki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie:  

W zasadzie mamy już gotowy produkt. Wystarczy wystukać rytm kredkami o pokrywkę 

 Możemy ozdobić wedle uznania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeśli nie mamy dostępnych tego typu puszek mogą być zwykłe po np. konserwach. 

Przykrywkę możemy wtedy wykonać z kartonu, papieru śniadaniowego, naciągniętego 

balona.  

 

PERKUSJA 

Co będzie potrzebne? 

-wcześniej wykonane bębenki 

-gumka recepturka 

 

Wykonanie: 

Wcześniej wykonane bębenki (3 szt.) 

związujemy ze sobą za pomocą gumki 

recepturki: 

 

 

 

 

KAZOO 

Co będzie potrzebne? 

-rolka po papierze toaletowym 

-pergamin 

-gumka recepturka 

-opcjonalnie tasiemka, papier kolorowy bądź 

inne do ozdoby 

 

 

Wykonanie: 

Jeśli chcemy możemy ozdobić rolkę wedle uznania. Z 

pergaminu wycinamy kółko. Nakładamy je na jeden z 

otworów rolki zawiązując szczelnie gumką. Możemy 

dodatkowo obwiązać sznurkiem bądź tasiemką. 

Dźwięk wydobywamy poprzez mocne dmuchanie w 

rolkę. 

 



CYMBAŁKI 

Co będzie potrzebne? 

-rolki po ręcznikach papierowych / 

papierze toaletowym różnej długości 

-sznurek / włóczka / tasiemka 

-kredka / ołówek / patyczek do grania 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 

Wycinamy z rolek tuby różnej długości: 

 od najdłuższej do najkrótszej.  

Następnie związujemy je razem… I gotowe. 

 

 

 

 

 

 

GRZECHOTKA 

Co będzie potrzebne? 
-rolka po papierze toaletowym 
-makaron / kasza / groch / fasola 
-karton / pergamin / balon  
do zabezpieczenia otworów 
-taśma klejąca 
-opcjonalnie gumka recepturka, papier 
kolorowy, naklejki itp. do dekoracji 

 



 

Wykonanie: 

Najpierw zabezpieczamy jeden z otworów rolki nakładając karton i ściśle związując oraz 

zaklejając. Gdy mamy już zabezpieczony wsypujemy do środka, co mamy pod ręką: 

groch, fasolę, kaszę. W moim przypadku był to makaron. Po wsypaniu zabezpieczamy 

drugi otwór. Dekorujemy wedle uznania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOK ZIONĄCY OGNIEM 

Co będzie potrzebne? 

-rolka po papierze toaletowym 

-klej 

-opcjonalnie: zielony papier kolorowy (bądź ręcznik 

papierowy pomalowany na zielono), pompony do wykonania 

oczy (ewentualnie kulki z papieru) oraz bibuła do 

wykonania ognia (ew. papier do pieczenia) 

 

 

Wykonanie: 

Rolkę obklejamy zielonym papierem, przyklejamy z pomponów 

oczy. Ja do tego użyłam ręcznika papierowego i mazaków. Z bibuły (w moim przypadku 

papieru śniadaniowego) wycinany płomienie i przyklejamy od środka rolki. Jak klej 

wyschnie chowamy „płomienie” do środka: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas dmuchania w smoka płomienie wydostaną się na zewnątrz delikatnie 

szeleszcząc. 

 

FLETNIA 

Co będzie potrzebne? 

-kolorowe słomki do napojów  

-mocna taśma (ja użyłam izolacyjnej) 

-kawałek kartonu 

-nożyczki 

 

Wykonanie: 

Rurki przycinamy na różne długości układając od najdłuższej do najkrótszej. Zaklejamy 

całość taśmą. Usztywniamy z jednej strony konstrukcję kawałkiem kartonika. 

 

 

 

 

 



 

GITARA 

Co będzie potrzebne? 

-gumki recepturki 

-karton 

-zakrętka od słoika 

-taśma klejąca 

 

 

 

 

       Wykonanie: 

  Gumki obwijamy wokół zakrętki. Musimy pamiętać by były 

naprężone – możemy je od spodu zawiązać. Od spodu 

możemy zakleić taśmą, by rurki się nie przemieszczały. Z 

kartonu wycinamy rączkę. Naklejamy od spodu. Mini gitara 

gotowa. 

 

 

 

 

Możemy również zrobić troszkę większą wersję gitary. Zamiast pokrywki od słoika 

możemy wykorzystać jakiś pojemnik okrągłego kształtu. Wykonanie analogiczne do 

poprzedniego. 


