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HISTORIA INSTRUMENTU MUZYCZNEGO 

W przeszłości Łotysze czcili elementy przyrody,
w tym ziemię, wodę i powietrze. Do stworzenia
deszczowego drzewa – połączenia żywiołu
ziemi i dźwięku instrumentu, czyli żywiołu
wody i powietrza używano łodygi rośliny.
Łotysze odprawiali rytuały na weselach i
innych świątecznych tradycjach, takich jak
przesilenie letnie i zimowe. Do odprawiania
rytuałów używano różnych instrumentów
muzycznych. Jeżeli moglibyśmy się przenieść w
czasie i przestrzeni na łotewskie wesele sto lub
więcej lat temu, pierwszym wrażeniem byłby
hałas nie do opisania. Czego największym
źródłem byliby nie tylko śpiewacy czy jedzący i
pijący goście przy suto zastawionym stole, ale
przede wszystkim muzycy z różnymi
instrumentami. Dźwięki wytwarzało albo
rytmiczne potrząsanie, albo uderzanie łodygą
o stół. Czemu towarzyszył śpiew gości.

(https://www.tautasmuzikasinstrumenti.lv/muzikas -

instruments / triangle)

„Deszczowe drzewo” to instrument
muzyczny, którego poruszanie i obracanie
wydaje dźwięki, które brzmią jak krople
deszczu, stąd jego nazwa. Dźwięk może być
cichszy lub głośniejszy, w zależności od tego,
czym jest wypełniony instrument. Drzewo
deszczowe jest wykorzystywane jako
narzędzie podczas: medytacji, masaży,
zabiegów po saunie, a także w nastrojowych
koncertach. Do wykonania narzędzia
używano naturalnych materiałów, na
przykład łodygi barszczu. Można go również
stworzyć w prostszy sposób za pomocą
puszek lub kartonu. Ten instrument świetnie
nadaje się dla dzieci do nauki rytmiki i tańca,
a także muzyki.

Rain Tree to relaksujący
instrument, który wydaje
dźwięki podobne do
kropli deszczu
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KROK 1
Przygotowanie materiałów

Papierowa puszka po chipsach lub
arkusz tektury, z którego można zrobić
podobną puszkę, albo rolka po
ręczniku papierowym. 
Klej PVA (do papieru i tektury) 
Pędzel 
Drewniane wykałaczki
Kasza jęczmienna, groch lub inna
kasza 
Szpikulec lub inne narzędzie do
robienia dziurek
Nożyce 
Papier ścierny 
Sznurek liniany i wełniany lub
podobny inny
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robienie dziurek
KROK 2

Z pomocą dziurkacza lub innego
narzędzia zrób dziury w puszce po linii
spiralnej (na ukos).



Wprowadzenie wykałaczek /
patyczków

KROK 3

usuwanie resztek wykałaczek
KROK 4

Umieść wykałaczki lub inne patyczki
w puszcze, we wcześniej
przygotowanych otworach tak, aby
były ułożone poprzecznie. Złam lub
odetnij wystające końce.

Użyj nożyczek, aby dokładnie odciąć
pozostałe końce wykałaczek i delikatnie
przeszlifuj resztki papierem ściernym. 



KROK 5
wypełnienie Instrumentu kaszą

zamknięcie instrumentu
KROK 6

Do puszki wsyp 3 garście kaszy
jęczmiennej, grochu lub dowolnych
innych (ryż, gryka itp.)

Zamknij pusty koniec
zatyczką, aby ziarna nie
wypadały. Jeśli do stworzenia
puszki użyłeś tektury, musisz
samodzielnie wykonać
zakrętkę z tektury i przykleić
klejem PVA.



KROK 7
dekorowanie deszczowego drzewa

Posmaruj puszkę klejem PVA za pomocą
pędzla, a następnie owiń puszkę lnianą i innymi
wełnianymi nićmi. Len - tradycyjny łotewski
produkt, ale przędza wełniana jest barwiona
naturalnymi surowcami, więc taka dekoracja
jest zbliżona do kultury łotewskiej. 

Instrument muzyczny jest gotowy! 
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