Dragi moji pevci!
Žal nam je zaradi izrednih razmer onemogočeno prepevanje in ustvarjanje v naši glasbeni
učilnici, zato naj se vaša dnevna soba, balkon ali vrt ta in naslednji teden vsaj enkrat
spremenita v koncertni oder. Ponujam vam malo drugačen izziv. Svojo vlogo pevca lahko
tokrat zamenjate v vlogo učiteljice ali učitelja. Staršem, bratom in sestram doma boste
pripravili mini koncert in jih naučili vašo najljubšo pesem, ki jo boste na koncu skupaj zapeli ob
določenem delu dneva. Upam, da vam bo skupno petje vsaj malo pomagalo pozabiti na skrbi
in vam prineslo veselje.
Želim vam, da ostanete zdravi in se veselim, da mi boste poročali, kako je šla naloga, ko se
spet vidimo.
1. Pripravi mini koncert za tvoje domače. Poslušalcem zapoj izbor pesmi, ki smo se jih
letos naučili, oziroma tiste, ki se jih spomniš na pamet. Sestavi koncertni list – to je
izbor pesmi, ki smo se jih naučili v tem šolskem letu.
2. Starše, brate in/ali sestre nauči pesem, ki ti je najbolj všeč. Pri učenju pesmi uporabljaj
metodo odmeva, to je način, po katerem vas pesmi v šoli naučim tudi jaz (učenje
besedila in melodije pesmi).
3. Ko boste pesmico usvojili, se dogovorite, kdaj jo boste vsi skupaj zapeli. Morda bo
pesem odmevala samo v sobi, lahko pa se postavite na balkon in pesem zapojete tudi
drugim ljudem. To je sedaj zelo dobrodošlo, saj si tako lajšamo dneve izolacije. Pa še
kakšno glasbilo in »glasbilo« (s tem mislim predmete, ki ti pridejo na misel) vzemi v
roke in koncert bo lepo zazvenel.
4. Vsak teden jih lahko naučiš novo pesmico!
5. Na youtubu pa si poišči posnetke pevskih zborov in poslušaj njihove pesmice. Morda
najdeš posnetke tudi naših zborov (MPZ in Toni Sotošek, revije PZ…)
6. Če pa bo sporočilo prišlo pravočasno do vas, ob 14. uri na balkonu zapojte pesem Dan
ljubezni (pela bo Slovenija!).
Upoštevajte vsa navodila, predvsem pa poslušajte svoje starše, ki vam zagotovo želijo vse
najboljše. Vse dobro vam želim!
Vaša zborovodkinja:
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