
  
 

NIE MA NUDY JEST CAJON! 
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ NA CAJON   

CELE ZAJĘĆ  

 Wprowazdenie do gry na instrumentach etnicznych  

 Poznanie historii cajon  

 Poznanie  podstawowych uderzeń   cajon  

 Rozwijanie  rytmiki i koordynacji . 

Przebieg : poznajemy się  ustalamy cel zajęć 4min  

Rozgrzewka  

Należy rozgrzać stawy i cały organizm  szczególna uwagę zwrócić na mięśnie  przedramienia  

i nadgarstki. ćwiczenie powinno być dynamiczne  pobudzające cały organizm.  W momencie 

zmęczenia nadgarstków strzepnąć dłonią w kierunku podłogi.   

Rytm samba    ćwiczenia seria  „ wkręcamy żarówki /  strzepujemy dłonie/ wkręcamy żarówki  

strzepujemy dłonie/ ruch  pełnego ciała do rytmu samby  ćwiczenia powtarzamy do  

wstępnego zmęczenia  reagujemy żywiołowo  adekwatnie do muzyki. Czas  6 min  

Wprowadzenie  krótka historia cajon    

Prezentacja  instrumentu  omówienie jego  budowy  i prezentacja możliwości instrumentu 

(ważne aby prowadzący zagrał interesujący rytm to ważny moment w budzeniu 

zainteresowania  instrumentem!!!) czas 10 min  

Rozwijanie koordynacji  

Zabawa słoń ; Uczniowie siadają na instrumentach  przyjmują  odpowiednie pozycje. słoń ma 

trąbę ( prawe ramie) i ogon  (lewe ramie)  ogon stuka rytmicznie  w płytę główną cajon   

trąba jednocześnie  wykonuje zamaszyste ósemki w powietrzu. Ćwiczenie powtarzamy  

zmieniając ramiona, czas 4 min. 

Prezentacja podstawowych dźwięków granych na cajonie czas 10 min. Techniki gry są  różne. 

Dobrą techniką i rozwijająca jednocześnie koordynacje  jest metoda  stosowana również  do 

gry na congach  po polsku nazywana  „bas tap slap” . Składają się na nią cztery podstawowe 

uderzenia  

1. Bas uderzany „piętką” dłoni.  W centralnym punkcie  płyty głównej 

2. Tap    palce  opadają  na płytę główną.  

3. Ton    grany  całymi złączonymi palcami u górnej krawędzi płyty.   

4. Slap  dźwięk najczęściej akcentowany grany  końcami palców bliżej górnej krawędzi 

płyty, lub w miarę technika jak na congach. 



  
 

  Rozwijanie umiejętności gry w grupie (pierwsze rytmy) czas 15 min. Na pierwszych zajęciach 

prezentujemy  całą technikę ale skupiamy się na   dwóch dźwiękach   bas  i  ton 

Bas : pozwalamy dzieciom  swobodnie i dynamicznie uderzać w  centralny punkt płyty 

głównej pozwólmy im się  tym bawić  to ma sprawiać frajdę.Po kilku chwilach  początkowy 

zamęt stopniowo układamy w  puls  w rytm  metrum 4/4 gdzie basy grają dwie pierwsze 

ćwierćnuty  
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Przestajemy gdy wszyscy równo  przez 3 minuty  grają w/w rytm  

Ton : pozwalamy aby dzieci  swobodnie poszukiwały  jak najlepszego dźwięku  swojego tonu   

kiedy wszyscy już spróbują   prezentujemy  już grany rytm wzbogacony o  4 ósemki w drugiej  

części taktu. 
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Dzieci grają jednocześnie  w/w rytm  kiedy już  większość  jest w stanie wystukać ten rytm  

wprowadzamy modyfikacje. 

Puls Modyfikacja 1   

Wszystkie dzieci  grają pierwsze basowe ćwierćnuty  taktu  pozostałe ósemki grane tonami  

grają dzieci po  kolei,  każde następne w następnym takcie. Za koniec  ćwiczenia  uznajemy 

moment gdy dwukrotnie wszyscy uczestnicy w swoim miejscu  bezbłędnie zagrają  rytm (dwa 

„kółeczka”).   Ćwiczenie to uczy uważności  i  wprowadza element  budujący grupę, w grze na 

etnicznych  instrumentach perkusyjny nie liczy się solowy muzyk ale cała grupa  która 

wspólnie  buduje groove. Jednocześnie  każdy  może znaleźć miejsce na wyrażanie siebie. 

Finał  kończymy zajęcia  w momencie gdy  uda nam się wspólnie dobrze zagrać   rytm. 

Pamiętamy aby kończyć  zajęcia czymś pozytywnym, to ważne w pozytywnym wzmacnianiu i 

budowaniu motywacji do nauki gry. 
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