
Sesión música infantil do 25 ao 29 de maio 
Se tedes calquera dúbida ou queredes compartir algunha actividade aquí vos deixo un             
correo de contacto musicacrapontedapedra@gmail.com 
 
1º Audición da canción Uélé Moliba Makasi(preme para ver). 

-Gustouche a canción? Por que si/non? De que cres que fala? Uélé Moliba Makasi              
é unha canción de berce (de cuna) en lingua lingala da República Democrática do              
Congo. A canción tamén se usa para acompasar o movemento dos remos nas             
piraguas, axudando a remar todos xuntos. 
 
2º Tocamos a intensidade 

-Reproducimos os seguintes patróns rítmicos tendo en conta que cada círculo é un             
golpe, se o círculo é grande damos un golpe forte e se é pequeno un golpe pequeno.                 
Podemos tocar con percusión corporal (palmas, pisando no chan, palmas nas pernas…) ou             
utilizando algún obxecto ou instrumento que teñamos pola casa. A tocar! 
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-Buscamos pola casa obxectos similares pero de tamaños diferentes (plato de           
postre/cafe e plato normal, botella de auga grande e pequena, culler de postre e de café),                
vale calquera cousa que teñades. Precisamos 4 ou 8 obxectos, preferiblemente do mesmo             
tipo. Colocámolos no chan na orde que queiramos e tocamos o ritmo que fixemos con algún                
instrumento ou similar. Obxectos grandes golpe forte, obxectos pequenos golpe pequeno. 
 
3º Bailamos como animais 

-Vemos e escoitamos a canción congoleña Boubou kala kala. 
-Volvemos a reproducir a canción e bailamos libremente, cando sae un animal temos             

que movernos imitándoo. 
 
4º Percusión 

-Para rematar a sesión imos ver o videoclip oficial do grupo Djarabikan Balafon             
(preme para ver), de Costa de Marfil. Todos os instrumentos que tocan son             
instrumentos de percusión, feitos ademais con materiais naturais (madeira, cordas,          
cabazas…). 

-Parécense eses instrumentos a algún instrumento que coñezas? a cal? e a algún             
dos instrumentos da clase de música? a cal? 

-Busca pola casa algún obxecto feito con materiais naturais (cunchas, táboa de            
madeira, culleres de madeira, paus, pedras…). Golpéaos e observa o son que producen.             
Reproduce de novo a canción e toca con eles! 
 
5º RETO DESTA SEMANA!! 

-Imos construír un instrumento de percusión, un pau de choiva. Precisamos: 1 tubo             
de cartón dun rollo de papel de cociña, palillos, arroz/lentellas/pedriñas... pegamento           
(gomas se non temos), 1 folio branco ou de cor(opcional) e cores para decorar. Aquí vos                
deixo un vídeo sinxelo para construír un pau de choiva (preme para ver). É unha guía                
simplemente, nós podemos decorar o tubo pintando directamente coas cores, pintar un folio             
e logo pegalo, colocar os palillos doutro xeito, etc...Ánimo que seguro que vos queda moi               
ben!! 
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