Drumming from
around the world
Week 1 - Bongos – watch the video and listen to the music. Copy come of the
actions on homemade drums.
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.
https://m.youtube.com/watch?v=vEnRhNf30FQ

You will need:
Two pots or drums to play. You can use balloons to stretch over tins or pots to
make drums, or use small plastic pots or bins.

প্রথম
-

সপ্তাহ

বনগ াস ভিভিওটি

দেখুন

এবং ানটি শুনুন। ঘগে তৈভে ড্রাগমে ক্রিযাগুভি অনুভিভি করুন।
ভিক্ষাথীো ড্রাভমং ক্রিযাগুভি অনুভিভি কগে এবং ঘগে তৈভে ড্রামগুভিগৈ আঘাৈ
কোে মাধ্যগম, যখন দকানও প্রাপ্তবযস্ক ৈাগেে জনয 'ড্রাম' বাজায ৈখন কম্পন
অনুিগবে মাধ্যগম দযা ভেগৈ িাগে, ড্রাম বাজাগনা দকানও প্রাপ্তবযগস্কে কথা
শুনগৈ িাগে, িছন্দ-অিছন্দ প্রকাগিে মাধ্যগম িব্দগুভিগৈ সাডা দেয এবং
প্রভৈক্রিযা জানায িব্দগুভি, দযমন িব্দগুভিে ভেগক দমাড ভনগে। প্রাপ্তবযস্কগেে
িািািাভি বা িগে দকানও ‘ড্রাম’ মাোে মাধ্যগম ভিক্ষাথীো িািাগৈ অংি ভনগৈ
িাগে। প্রাপ্তবযস্কো আগে আগে ছাত্রগেে বভি বা হুইিগেযাগে ৈাি ছডাগৈ িাগে।
https://m.youtube.com/watch?v=vEnRhNf30FQ
আিনাে প্রগযাজন হগব:
েুটি হাাঁভড বা ড্রাম দখিগৈ হগব। ড্রাম তৈভে কেগৈ আিভন টিনস বা হাাঁভডে উিগে
প্রসাভেৈ কেগৈ বা দবিুনগুভি দছাি প্লাভিগকে হাাঁভড বা িাৈাগুভি বযবহাে কেগৈ
িাগেন।
Prathama saptāha - banagōsa - bhiḍi'ōṭi dēkhuna ēbaṁ gānaṭi śununa. Gharē tairi ḍrāmēra kriẏāguli
anulipi karuna.
Śikṣārthīrā ḍrāmiṁ kriẏāguli anulipi karē ēbaṁ gharē tairi ḍrāmagulitē āghāta karāra mādhyamē, yakhana
kōna'ō prāptabaẏaska tādēra jan'ya'ḍrāma' bājāẏa takhana kampana anubhabēra mādhyamē yōga ditē
pārē, ḍrāma bājānō kōna'ō prāptabaẏaskēra kathā śunatē pārē, pachanda-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 tāla chaṛātē pārē.
Https://M.Youtube.Com/watch?V=vEnRhNf30FQ
āpanāra praẏōjana habē:
Duṭi hām̐ ṛi bā ḍrāma khēlatē habē. Ḍrāma tairi karatē āpani ṭinasa bā hām̐ ṛira uparē prasārita karatē bā
bēlunaguli chōṭa plāsṭikēra hām̐ ṛi bā pātāguli byabahāra karatē pārēna.

