
CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS 
MUSICALS:  

 
 

INSTRUMENT  1: FEM UN KAZOO 
Per construir aquest instrument necessitarem:  

- Un rotlle de paper de vàter.  

- Un tros de paper de vàter o paper de seda.  

- Goma elàstica.  

- Un punxó (o qualsevol cosa per poder fer un forat).  

- Estris per a decorar.  

Per a poder fabricar el nostre kazoo haurem de posar en un dels extrems del rotlle de                 

paper de vàter un tros de paper de vàter o de paper de seda i per a que no es mogui                     

hi posarem una goma elàstica. Al mig del tub hi farem un forat amb un punxó o amb                  

qualsevol cosa que tinguem amb l’ajuda d’algú. Per fer el so, haurem de taral·lejar              

cançons fent “tututu” amb el rotlle de paper de vàter a la boca per l’extrem on no hi                  

ha el paper de vàter o el paper de seda.  

Per últim el més divertit: decorar el nostre kazoo com nosaltres vulguem!  

 

 

 

 

  



INSTRUMENT  2: FEM UN PAL DE PLUJA  

Per construir aquest instrument necessitarem:  

- Un rotlle de paper de cuina (o dos rotllos de paper de vàter units amb celo).  

- Dos trossos de paper de cuina o qualsevol altre paper.  

- Dues gomes elàstiques.  

- Arròs.  

- Estris per a decorar.  

Per a poder construir el nostre pal de pluja primer de tot decorarem el rotlle de paper                 

de cuina i després haurem de tapar un dels extrems amb un tros de paper de cuina                 

agafat amb una goma elàstica. Un cop tinguem un extrem tapat, per l’altre costat hi               

ficarem una mica d’arròs i posteriorment taparem l’altre extrem d’igual manera. Per a             

que soni haurem de posar-lo en posició vertical i girar-lo per a que doni la volta                

sencera molt a poc a poc. Sona com la pluja!  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                     INSTRUMENT 3: FEM UNES MARAQUES. 
 
Per construir aquest instrument necessitarem:   

- Ampolles d’aigua buides.  

- Material per a ficar dintre de l’ampolla d’aigua.  

- Estris per a decorar.  

Per a poder fabricar les nostres maraques haurem de decidir què hi posem dintre de la                

nostra ampolla d’aigua buida. Depenent del que hi posem, escoltarem uns sons o uns              

altres. Podem fer la comparació amb dues ampolles amb objectes diferents dintre.  

Exemples d’objectes: arròs, bales, colors petits (com Plastidecor), punta de llapis de            

colors, pedretes... el que us passi pel cap! El més divertit: decorar l’ampolla com              

vulguem!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUMENT 4: CONSTRUÏM LES NOTES MUSICALS AMB ELS 
GOTS MUSICALS.  

Per construir aquest instrument necessitarem:   

          - Gots iguals (jo he fet les 7 notes musicals).  

- Aigua.  

- Un pal (o un bolígraf, per fer de baqueta).  

- Colorant (si en teniu, no és necessari).  

Per a fer les notes musicals haurem de posar aigua als gots però a cadascun una                

mesura diferent. Si teniu colorant, a cada got hi podeu posar un color diferent per a                

poder diferenciar els sons. Com podreu veure i escoltar, com cada got té diferent              

quantitat d’aigua, quan hi piquem amb un pal cada got sona diferent.  

A partir d’aquí toca gaudir, jugueu amb els sons i inventeu melodies diferents!  

 

 

 

 

 

 

 

Em podeu enviar les fotos o els vídeos dels vostres instruments al correu electrònic:  

                              monica.verde@iepladelavella.cat  

mailto:monica.verde@iepladelavella.cat

