
JAKIE SPEŁNIA ZADANIE?

Narzędzie zostało zaprojektowane do codziennej rehabilitacji ruchowej 
seniorów przy wykorzystaniu muzyki oraz gimnastykowania umysłu 
poprzez ruch. Ćwiczenia wspierają funkcje słuchowe, wykonawcze 
i koordynację wzrokowo-ruchową.

Senior może ćwiczyć samodzielnie lub z Opiekunem.

Z CZEGO SIĘ SKŁADA?

Z zestawu 6 własnoręcznie wykonanych instrumentów, 6 kart oraz 
opracowanych ćwiczeń ruchowych z muzyką. 

CO JEST POTRZEBNE DO JEGO WYKONANIA?

Instrumenty muzyczne, wydrukowane zalaminowane karty oraz 
dowolny odtwarzacz muzyki. Instrumenty muzyczne można wykonać 
własnoręcznie np. wraz z seniorem (zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi 
w dalszej części instrukcji) lub wykorzystać gotowe instrumenty. 

Narzędzie: 
KOSZYK 

INSTRUMENTÓW 
Film instruktażowy 

na www.prosteipomocne.pl



JAK PRACUJEMY Z SENIOREM?
Każdego dnia Senior 4 razy losuje 4 instrumenty i zestawy 
ćwiczeń, z których skorzysta. Z każdego zestawu wybieramy jedno 
dowolne ćwiczenie.

W pierwszym kroku drukujemy karty ćwiczeń na formacie A4 oraz 
zalaminowujemy je (dla dłuższej trwałości kart).

Na każdej karcie znajduje się wizerunek instrumentu, jego nazwa 
oraz zestaw ćwiczeń. Ćwiczenia zostały podzielone na 6 kategorii: 
A, B, C, D, E, F.

Ćwiczenia zostały zaprojektowane z różnymi poziomami 
trudności, dlatego Senior i/lub Opiekun mogą wybrać dowolne 
ćwiczenie z kategorii, które będzie dopasowane do możliwości 
i potrzeb Seniora.

SUGESTIE AUTORÓW
Uwaga: w czasie wykonywania ćwiczeń osoba starsza powinna być 
zabezpieczona przed upadkiem – wsparta o stół, krzesło, itp. 
w asyście Opiekuna.
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MUZYKA DO ĆWICZEŃ
Oprócz wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem instrumentów 
można dodać jeszcze muzykę w tle, która ułatwi i uprzyjemni 
codzienne ćwiczenia. Wybrana muzyka powinna spełniać 
następujące warunki:

Muzyka lubiana przez Seniora – kojarząca się i pochodząca 
z lat młodości, uwzględniająca preferencje muzyczne 
Seniora, każdy utwór ok. 2 minut.

Do ćwiczeń z wylosowanych kategorii najlepiej stosować 
muzykę instrumentalną w tempie wolnym lub 
umiarkowanym – w tempie dostosowanym do stanu Seniora 
o bardzo wyraźnym pulsie – świetnie sprawdzą się marsze,
utwory taneczne, itp.

Do rozgrzewki i relaksacji muzyka powinna być spokojna, 
przewidywalna, bazująca na powtórzeniach, mniej więcej 
w tempie nieco wolniejszym od średniej częstotliwości bicia 
serca. 

Przykładowe utwory relaksujące w różnym stylu:

Yiruma – I (wersja z wiolonczelą)

Yasmine Levy – „Una noche mas”

„Poranek” z Suity Peer Gynt op. 46 Edwarda Griega

Muzyka filmowa z filmów – Forest Gump, Nietykalni,  
Amelia, O Północy w Paryżu, Casablanca...



ĆWICZENIA
Mięśnie i stawy należy przygotować do wysiłku. Dlatego każdy 
trening należy rozpocząć od  rozgrzewki. Każdą rozgrzewkę należy 
rozpoczynać od „stóp do głowy” lub odwrotnie. Stań w lekkim 
rozkroku. Zacznij od delikatnego krążenia głowy po kilka obrotów 
w każdą stronę. Zrób kilka ruchów „na tak” i „na nie”.

Następnie wykonujemy delikatne ruchy ramionami. Potem 
rozgrzewamy nadgarstki wykonując ruchy okrężne oraz 
„strzepywanie pyłku z rąk”. W kolejnym kroku wykonujemy 
okrężne ruchy biodrami. Na koniec krążenie stopą, ale tak, by nie 
odrywać palców od podłogi. Ćwiczenia zawsze wykonujemy 
w bezpiecznym miejscu – z możliwością podparcia w razie utraty 
równowagi i/lub w asyście Opiekuna.

KATEGORIA A - (grające jajka) 

ĆWICZENIE 1

Skłony tułowia

Stój w rozkroku z ramionami zwisającymi luźno wzdłuż tułowia. 
Do prawej i lewej ręki weź grające jajko. Licz równomiernie do 
trzech. Następnie na raz zrób lekki skłon w przód lekko uderzając 
instrumentami w kolana. Na dwa uderzamy nimi o siebie na 
wysokości bioder. Na trzy uderzamy jajkami o siebie nad głową. 

Wersja na cztery: na raz skłon i uderzenie o kolana jajkami, na dwa 
uderzamy jednym jajkiem o drugie na wysokości bioder, na trzy 
uderzamy nimi nad głową, na cztery znowu na wysokości bioder. 
Ćwiczenie powtarzamy do końca trwania utworu w tle lub 
ok. 2 minuty.
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ĆWICZENIE 2

Ćwiczenie chwytności rąk, przekładania

Do tego ćwiczenia używamy jednego jajeczka. W rytm muzyki 
przekładamy grzechotkę z jednej ręki do drugiej. Po chwili 
próbujemy wykonać ćwiczenie coraz szybciej. Gdy się uda to 
zaczynamy zwalniać.

ĆWICZENIE 3

Lustro

To ćwiczenie dotyczy orientacji i uwagi seniora. Opiekun staje 
naprzeciwko seniora i staje się jego „lustrzanym odbiciem”. Każdy 
bierze jedno jajko do ręki. Opiekun pokazuje Seniorowi w jaki 
sposób używamy grającego jajka – uderzanie o różne części ciała, 
turlanie jajka, podrzucanie w różnym tempie. 

ĆWICZENIE 4

Balans

Stoimy w lekkim rozkroku. W każdej ręce trzymamy jajko. Następnie 
kołyszemy się w prawo i w lewo delikatnie uginając ręce w łokciach. 
Rozpoczynamy delikatnym kołysaniem, a następnie próbujemy 
pogłębiać ten ruch przenosząc ciężar z jednej nogi na drugą 
jednocześnie nie tracąc równowagi.

ĆWICZENIE 5

Ćwiczenie naprzemienne

Usiądź wygodnie na krześle. Stopy oprzyj o podłogę. W rękach 
trzymaj jajeczka. Wykonuj skręty tułowia uderzając prawą ręką 
w lewe kolano, potem wyprost i lewą ręką w prawe kolano. 
Ćwiczenie powtarzaj rytmicznie. Wersja trudniejsza: Ćwiczenie 
możesz również wykonywać na leżąco.
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KATEGORIA B (kij deszczowy/puszka szmerowa) 
(Ta kategoria pozwala na rehabilitację ruchową, w szczególności 
poprawę chodu)

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie na wytrzymałość

Połóż się na brzuchu. Unieś prawą rękę i lewą nogę. Opiekun 
w tym czasie przekręca kij deszczowy. Po upływie piasku zmień 
stronę. Wykonaj naprzemiennie po kilka powtórzeń na każdą 
stronę.

ĆWICZENIE 2

Wykrok

Stań w lekkim rozkroku. Trzymaj oburącz kij deszczowy lub puszkę 
szmerową. Zrób wykrok w przód jednocześnie przesuwając kij 
deszczowy/puszkę szmerową w prawą stronę. Wróć na 
początkowe miejsce. Powtórz ćwiczenie przesuwając kij/puszkę w 
lewą stronę. Ćwiczenie powtarzaj w umiarkowanym tempie.

ĆWICZENIE 3

Skłony

Usiądź wygodnie na krześle - wyprostuj plecy, nogi oprzyj 
o podłogę. Chwyć kij deszczowy oburącz. Następnie unieś
wyprostowane ręce z instrumentem nad głowę. Powoli zrób skłon
w przód najniżej jak możesz i płynnie powróć do pozycji z rękami
nad głową. Powtarzaj w bardzo wolnym tempie.
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ĆWICZENIE 4

Wymachy nóg

Połóż się na boku z wyprostowanymi nogami. Opiekun w tym 
czasie przechyla powoli kij deszczowy. Unoś i opuszczaj nogę 
znajdującą się po zewnętrznej stronie w takim czasie, w jakim 
przesypuje się piasek w kiju deszczowym.

ĆWICZENIE 5

Marsz

Maszerujemy w miejscu trzymając kij deszczowy w prawej ręce. 
Potrząsamy w rytm kroków. Następnie zmieniamy rękę.

KATEGORIA C (dzwonki wietrzne)

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenia nóg

Leżąc na plecach oderwij stopy od podłogi. Ustaw kolana na 
szerokość bioder, stopy zadarte. Udo z łydką powinny tworzyć 
kąt prosty. Opiekun przytrzymuje dzwonki nad Twoim kolanem. 
Spróbuj dotknąć kolanem dzwonki, a następnie powoli puszczaj. 
Opiekun przekłada dzwonki nad drugie kolano. Na zmianę raz 
lewą a raz prawą nogą dotykaj kolanem dzwonków i opuszczaj 
powoli nogę.

ĆWICZENIE 2

Taniec z dzwonkami

Zawieś dzwonki w takim miejscu, by bez problemu móc rękami 
dotknąć dzwonków. Włącz ulubioną muzykę do tańca i postaraj 
się tańcząc na przemian pobudzać rękami dzwonki do grania.
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ĆWICZENIE 3

Ćwiczenie podczas siedzenia

Usiądź wygodnie na krześle – plecy proste, nogi w pełni oparte 
o podłogę. Opiekun przytrzymuje lub zawiesza dzwonki
naprzeciwko krzesła (maksymalnie na wysokości bioder Seniora).
Podnoś na przemian nogi, by dotknąć czubkami palców dzwonków.
Powtarzaj rytmicznie w rytm wybranej muzyki.

ĆWICZENIE 4

Ćwiczenie wstawania

Usiądź wygodnie na krześle – plecy proste, nogi w pełni oparte 
o podłogę. Opiekun w tym czasie trzyma dzwonki tak nisko, byś
mógł zagrać na raz na siedząco. Na dwa opiekun je podnosi. Powoli
wstań, by dotknąć dzwonków ręką. Powtórz kilka razy.

ĆWICZENIE 5

Uginanie nóg w pozycji leżącej

Połóż się na plecach z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia. 
Opiekun uderza w dzwonki. W tym rytmie należy uginać raz prawą, 
raz lewą nogę. Opiekun powinien zmieniać tempo grania, by 
zachęcać Seniora do podążania za nim.

KATEGORIA D (cytra)
ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie skupienia

Opiekun wymyśla i pokazuje seniorowi sposób grania na cytrze 
(kolejność i ilość szarpnięć struny, uderzanie w pudełko itp). Senior 
stara się naśladować te ruchy. Początkowo powinny być bardzo 
proste i krótkie. Przy kolejnych powtórzeniach coraz trudniejsze i 
dłuższe.
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ĆWICZENIE 2

Improwizacja

Wykorzystaj cytrę i improwizuj do swojej ulubionej piosenki.

ĆWICZENIE 3

Igranie z uwagą

Graj na cytrze szarpiąc za każdą strunę po kolei. Następnie co drugą 
strunę. Opiekun może też prosić o granie na konkretnych 
kolorach gumek recepturek. Zadanie ćwiczy precyzję ruchu 
oraz funkcje poznawcze.

KATEGORIA E (marakasy)

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenia kolan

Weź marakasy w obie ręce. Prawą rękę podnosimy w górę tak, by się 
zgięła w łokciu, a w tym czasie lewa idzie w dół. Powtarzamy na 
przemian. Po chwili zacznij maszerować w miejscu starając się 
wysoko podnosić kolana.

Prawa ręka podnosi się razem z lewym kolanem, a lewa z prawym. 
Ćwiczenie ma za zadanie pomóc, np. we wchodzeniu do tramwaju, 
wchodzeniu na wyższe schody.

ĆWICZENIE 2

Relaksacja

Usiądź wygodnie na krześle nie opierając się plecami o oparcie. Stopy 
powinny dotykać w całości podłogi. Weź marakasy w ręce. Weź 
głęboki wdech podnosząc ręce do góry. Następnie opuszczaj ręce 
przy wydechu. Powtórz 10 razy w wolnym tempie.



strona 10

ĆWICZENIE 3

Spacer

Ćwiczenie to polega na rytmicznym potrząsaniu marakasami 
podczas maszerowania po kole lub w miejscu. Dzięki użyciu 
instrumentów rytmizujemy ruch i sprawiamy, że spacer staje się 
regularny, a ruchy pogłębione.

ĆWICZENIE 4

Ćwiczenie na uwagę

Weź do ręki marakas. Opiekun stoi naprzeciwko. Na jedno 
klaśnięcie Opiekuna Senior powinien dwa razy potrząsnąć 
marakasem. Ćwiczymy do momentu poprawnego wykonywania. 
Gdy się uda utrwalić sygnał, wtedy zasady zostają zmienione – na 
dwa klaśnięcia jedno potrząśnięcie marakasem. Jeśli ćwiczenie 
szybko wychodzi bez błędu, to można ustalać bardziej 
skomplikowane sygnały i szybsze ich zmiany.

ĆWICZENIE 5

Skręty tułowia

Stój pewnie na dwóch nogach w lekkim rozkroku. W dłoniach 
trzymaj marakasy. Do ulubionej muzyki wykonuj skręty tułowia 
z przenoszeniem rąk tak, by oba marakasy były jednocześnie po tej 
samej stronie. Jeśli szybko się męczysz, możesz wykonywać to 
ćwiczenie na siedząco. Pomoże Ci w codziennych czynnościach 
takich jak przenoszenie rzeczy, sięganie po coś czy przekładanie 
rzeczy.
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KATEGORIA F (bębenek)

ĆWICZENIE 1

Precyzja ruchów

Weź bębenek w rękę. Spróbuj uderzać kuleczką równomiernie 
w bębenek. Możesz towarzyszyć swoją grą ulubionej piosence. 
Po chwili zmień rękę. 

ĆWICZENIE 2

Odwzorowywanie

Opiekun gra trzykrotnie na bębenku prosty rytm. Spróbuj 
odwzorować go klaszcząc lub śpiewając. Ćwiczenie skoncentrowane 
jest na ćwiczeniu funkcji kognitywnych takich, jak pamięć, uwaga, 
koncentracja. 

ĆWICZENIE 3

Swobodna gra

Graj swobodnie jak lubisz do swojej ulubionej piosenki. Możesz 
wykorzystać bębenek według uznania.

ĆWICZENIE 4

Ćwiczenie rozgrzewające

Rączkę bębenka włóż między dłonie. Następnie pocieraj dłońmi o 
siebie jak przy geście ogrzewania rąk. Bębenek będzie wydawał przy 
tym dźwięki. Staraj się, by bębenek nie wypadł z rąk przy graniu. 

ĆWICZENIE 5

Taniec z bębenkiem

Włącz ulubioną muzykę do tańca. Wykorzystaj bębenek jako 
rekwizyt do tańca.
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JAKIE SPEŁNIAJĄ ZADANIE?
Instrumenty mają ułatwić i urozmaicić rehabilitację ruchową; 
pełnią również funkcję rekreacyjną. Ich wykonanie ćwiczy 
funkcje wykonawcze, manualne, umiejętność planowania 
działań oraz wspomaga poczucie wykonania zadania od 
początku do końca i zapewnia o pożyteczności wysiłku.

Senior może wykonać część instrumentów samodzielnie, 
a z pomocą Opiekuna wszystkie. 

Senior może ćwiczyć samodzielnie lub z Opiekunem.

Z CZEGO SIĘ SKŁADA ZESTAW?
Zestaw instrumentów składa się z grających jajek, marakasów, 
dzwonków wietrznych, kija deszczowego i/lub tuby szmerowej, 
bębenka i cytry.

CO JEST POTRZEBNE DO JEGO WYKONANIA I JAK TO 
ZROBIĆ?
Każdy instrument jest przedstawiony osobno, by łatwiej można 
było go wykonać. Instrumenty są podzielone na poziomy 
trudności wykonania. 

WYKONANIE
INSTRUMENTÓW 
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KATEGORIA ŁATWA

1. GRAJĄCE JAJKA

Będą potrzebne: 
- Plastikowy pojemnik z jajka niespodzianki
- Kasza/ryż/groch/kamyczki/piasek
- Taśma ozdobna

Jak Wykonać?

Do okrągłego opakowania wsypujemy łyżkę stołową ryżu  
(nieugotowanego) lub dowolnego suchego zamiennika.   
Zamykamy opakowanie oraz zaklejamy miejsce łączenia   
taśmą.

2. TUBA SZMEROWA

Będą potrzebne:
- Tekturowa tuba (np. od papieru toaletowego lub ręczników

papierowych)
- Ziarna dla ptaków/kasza/ryż/groch/soczewica, itp.
- Balony
- Nożyczki

Jak Wykonać?

Odcinamy nożyczkami końcówki balonów, następnie  
nakładamy jeden z nich na tekturową rolkę. Wsypujemy trzy  
łyżki ziarna dla ptaków lub dowolnego suchego zamiennika.  
Zamykamy tubę balonem z drugiej strony.
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KATEGORIA ŁATWA - ciąg dalszy

3. BĘBENEK

Będą potrzebne: 
- Kawałek tektury
- Sznurek
- Koraliki
- Nożyczki/nożyk

Jak Wykonać?

Na tekturze odrysowujemy od słoika/szklanki okrąg,  
następnie go wycinamy. Przy pomocy gwoździa robimy dwa  
otwory na jego zewnętrznych krańcach (po przeciwnych   
stronach – prawo, lewo).

Przez otwór przeplatamy sznurek, a na jego końcu   
zawiązujemy koralik, czynność powtarzamy z drugim  
otworem. Na dole koła doklejamy patyczek. Instrument  
możemy ozdobić przy pomocy kolorowego papieru lub  
pomalować.

4. MARAKASY

Będą potrzebne:
- 2 Gotowe grające jajka
- 4 plastikowe lub metalowe łyżki
- Taśma
- Kolorowy papier/bibuła/materiał do ozdoby

Jak Wykonać?

Przygotowane wcześniej grające jajko umieszczamy 
pomiędzy łyżkami oraz zaklejamy całość taśmą. Następnie 
używamy wybranego materiału do pokrycia gotowego 
marakasa.
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KATEGORIA ŚREDNIA

1. CYTRA

Będą potrzebne: 
- Płaska, metalowa puszka o dowolnym kształcie gumki

recepturki
- Kolorowa taśma klejącą lub taśma izolacyjna
- Nożyczki

Jak Wykonać?

W zależności od wielkości pudełka ustalamy liczbę „strun”  
zrobionych z gumek recepturek. Powinny być umieszczone 
w takiej odległości, by można było bez trudu szarpać struny.   
Rozciętą i mocno naciągniętą gumkę przyklejamy taśmą   
klejącą do boków pudełka. Następnie odwracamy pudełko  
do góry nogami i naciągamy struny (tym sposobem   
regulujemy ich wysokość brzmienia). Odpowiednio  
naciągniętą gumkę przyklejamy taśmą do dna pudełka oraz  
zawiązujemy supełek (by się nie wysunęła). Czynność 
powtarzamy z każdą „struną”.

Następnie boki pudełka zaklejamy mocna taśmą klejącą. Aby  
nasz instrument wyglądał estetycznie możemy ręcznie go  
ozdobić, np. ozdobną taśmą klejącą.
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KATEGORIA TRUDNA

1. KIJ DESZCZOWY

Będą potrzebne: 
- Sztywna, tekturowa tuba
- Ziarna dla ptaków/kasza/ryż/groch/soczewica, itp.
- Kawałek skóry/materiału (w kształcie kwadratu)
- Sznurek
- Wykałaczki
- Gwóźdź i młotek
- Obcęgi/nożyczki
- Farby i pędzel

Jak Wykonać?
Nakłuwamy gwoździem przy pomocy młotka otwór (2cm 
od górnej krawędzi tuby), następnie nakłuwamy kolejny 
po przeciwnej stronie tuby. Przez powstałe dziurki przełóż   
wykałaczkę, następnie obetnij przy pomocy nożyczek jej   
końce (wykałaczka ma się znajdować wewnątrz tuby). 
Teraz zrób kolejne dziurki trochę niżej i bardziej w prawo,  
przełóż wykałaczkę i ją przytnij. Teraz postępuj identycznie  
wykonując kolejne dziurki regularnie przesuwając je nieco 
w dół i w prawo tak, aby tworząca się w środku konstrukcja 
z wykałaczek wyglądała jak schody i miała kształt spiralny.  
Staraj się, żeby wykałaczek było jak najwięcej, ostatnią   
wykałaczkę przełóż przez rulon, około 2cm od dolnej  
krawędzi. 
Weź jeden z kawałków skóry i obwiąż przy pomocy sznurka  
na jednym z krańców tuby.
Następnie wsyp garść ziarna dla ptaków do środka i zawiąż  
kawałek skóry z drugiej strony tuby. Na koniec pomaluj 
tubę.
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2. DZWONKI WIETRZNE

Będą potrzebne: 
- dwa patyczki laryngologiczne (opakowanie 100 szt. do

kupienia na allegro za parę złotych)
- wstążkę
- podkładki metalowe (5 sztuk – cztery mniejsze, jedna

większa)
- klej, nożyczki

Jak Wykonać?

Każdy patyczek nacinamy podwójnym nacięciem na środku  
długości. Następnie w jednym patyczku robimy dwa  
pojedyncze (po lewej i po prawej stronie od środkowego)  
nacięcia przynajmniej ok. 3 cm od końców patyczka po tej  
samej stronie, co środkowe podwójne nacięcie. W drugim  
patyczku wykonujemy dwa pojedyncze nacięcia jak wcześniej,  
ale po przeciwnej stronie niż środkowe nacięcie.

Następnie na wstążkę nawlekamy większą podkładkę  
metalową i związujemy końce. Długość wstążki jest dowolna,  
ale należy pamiętać, iż im dłuższa wstążka, tym bardziej   
dzwonki będą się plątać. Środek patyczków zakrapiamy kroplą  
kleju i łączymy środkowe nacięcia. 

Mniejsze podkładki metalowe wieszamy na wstążkach   
tak, by były nieco dłuższe niż wstążka środkowa. Zaczepiamy  
wstążki w pojedynczych nacięciach. 



KARTY DO ĆWICZEŃ

ĆWICZENIE B

KIJ DESZCZOWY

ĆWICZENIE A

GRAJĄCE JAJKA

ĆWICZENIE C

DZWONKI

ĆWICZENIE D

CYTRA

ĆWICZENIE E

MARAKASY

ĆWICZENIE F

BĘBENEK




