Drumming from
around the world
Each week there will be a video with samples of a style of drumming to listen
to and some demonstrations of how to join in with this drumming using items
at home.
Students can join in through copying drumming actions and hitting the home
made drums, through feeling the vibrations when an adult plays the ‘drum’ for
them, listen to an adult playing the drum, respond to the sounds through
expressing likes and dislikes and react to the sounds, e.g. turning towards the
sounds. Students can take part in turn taking hitting a ‘drum’ alongside or after
an adult. Adult can gently tap rhythms onto students body or wheelchair.
Week 1 – Bongo Drumming from Cuba
Small round tubs, e.g. paint tin, plastic tubs, mixing bowls
Week 2 – Cajon drumming from Peru
Cardboard box with hole cut in, wooden boxes, shoe boxes, plastic boxes.
Week 3 – Caixa drumming from Brazil
Mixing bowl, round washing up bowl, drum sticks, wooden spoons.
Week 4 – Drum Kit from America
Drums, saucepans, sticks, wooden spoons, metal buckets, pan lids, trays
Week 5 – Djembe drumming from Africa
Large round tub, round paper bin, large mixing bowl

প্রতি সপ্তাহে একটি শ ানার জনয ড্রাত িংহ়ের স্টাইহের ন ুনাগুতের সাহে একটি
তিতিও োকহে এেিং কীিাহে ঘহর েহস আইহি েযেোর কহর এই ড্রাত িংহ়ের সাহে
যুক্ত েহি েহে িার তকছু তেহষাি প্রদ নশ করা েহে।
ত ষােীরা ড্রাত িং ক্রি়োগুতে অনুতেতি করার াধ্যহ এেিং ঘহর তিতর ড্রা গুতেহি
আঘাি করার াধ্যহ , যখন শকানও প্রাপ্তে়েস্ক িাহদর জনয 'ড্রা ' োজা়ে িখন
কম্পন অনুিহের াধ্যহ শযাগদান করহি িাহর, শকানও ে়েস্ক ড্রা োজা়ে,
শুনহি িছন্দ এেিং অিছন্দ প্রকাহ র াধ্যহ

ব্দগুতেহি সাডা শদ়ে এেিং

প্রতিক্রি়ো জানা়ে ব্দগুতে, শয ন ব্দগুতের তদহক শ াড তনহে। প্রাপ্তে়েস্কহদর
িা ািাত ো িহর শকানও ‘ড্রা ’ ারার াধ্যহ ত ষােীরা িাোহি অিং তনহি
িাহর। প্রাপ্তে়েস্করা আহে আহে ছাত্রহদর েতি ো েুইেহে়োহর িােগুতে িযাি
করহি িাহর।
প্রে সপ্তাে - তকউো শেহক শোহগা ড্রাত িং
শছাি শগাে টিউে, উদাাঃ শিইন্ট টিন, প্লাতস্টহকর িেস, ত ক্রসিং োটি
তিিী়ে সপ্তাে - শিরু শেহক শকজন ড্রাত িং করহছ
গিশ কািা সহগ কািশহোিশ েস, কাহের োস, জুহিা োস, প্লাতস্টহকর োস।
সপ্তাে 3 - ব্রাক্রজে শেহক কাইসা ড্রাত িং
োটি ত শ্রণ, শগাে শধ্া়ো োটি, ড্রা োটে, কাহের ো ে।
েিু ে সপ্তাে
শ
- আহ তরকা শেহক ড্রা তকি
ড্রা স, সসিযানস, োটে, কাহের ো ে, ধ্ািে োেতি, িযান idsাাকনা, শে
5 ি সপ্তাে - আতিকা শেহক ক্রজম্বুে ড্রাত িং
েড শগাোকার িে, শগাোকার কাগজ তেন, েড ত ক্রসিং োটি
Prati saptāhē ēkaṭi śōnāra jan'ya ḍrāminẏēra sṭā'ilēra namunāgulira sāthē ēkaṭi bhiḍi'ō thākabē ēbaṁ
kībhābē gharē basē ā'iṭēma byabahāra karē ē'i ḍrāminẏēra sāthē yukta hatē habē tāra kichu bikṣōbha
pradarśana karā habē.
Śikṣārthīrā ḍrāmiṁ kriẏāguli anulipi karāra mādhyamē ēbaṁ gharē tairi ḍrāmagulitē āghāta karāra

mādhyamē, yakhana kōna'ō prāptabaẏaska tādēra jan'ya'ḍrāma' bājāẏa takhana kampana anubhabēra
mādhyamē yōgadāna karatē pārē, kōna'ō baẏaska ḍrāma bājāẏa, śunatē pachanda ēbaṁ apachanda
prakāśēra mādhyamē śabdagulitē sāṛā dēẏa ēbaṁ pratikriẏā jānāẏa śabdaguli, yēmana śabdagulira dikē
mōṛa nicchē. Prāptabaẏaskadēra pāśāpāśi bā parē kōna'ō ‘ḍrāma’ mārāra mādhyamē śikṣārthīrā pālātē
anśa nitē pārē. Prāptabaẏaskarā āstē āstē chātradēra baḍi bā hu'ilacēẏārē tālaguli ṭyāpa karatē pārē.
Prathama saptāha - ki'ubā thēkē bōṅgō ḍrāmiṁ
chōṭa gōla ṭi'uba, udāḥ pē'inṭa ṭina, plāsṭikēra ṭabasa, miksiṁ bāṭi
dbitīẏa saptāha - pēru thēkē kējana ḍrāmiṁ karachē
garta kāṭā saṅgē kārḍabōrḍa baksa, kāṭhēra bāksa, jutō bāksa, plāsṭikēra bāksa.
Saptāha 3 - brājila thēkē kā'iksā ḍrāmiṁ
bāṭi miśraṇa, gōla dhōẏā bāṭi, ḍrāma lāṭhi, kāṭhēra cāmaca.
Caturtha saptāha - āmērikā thēkē ḍrāma kiṭa
ḍrāmasa, sasapyānasa, lāṭhi, kāṭhēra cāmaca, dhātaba bālati, pyāna idsākanā, ṭrē
5 tama saptāha - āphrikā thēkē jimbula ḍrāmiṁ
baṛa gōlākāra ṭaba, gōlākāra kāgaja bina, baṛa miksiṁ bāṭi

