Når håbet grønnes
Syng en sang, der handler om glæde, sorg og lykke. Det er dejligt at have en ven,
man kan fortælle både om det, der er svært, og det, der strutter af glæde.
Øvelse 1 – Lær sangen
• Læs teksten sammen, og tal om, hvad den handler om.
• Prøv at høre hinanden, om I kender til at være kede af det og lykkelige, som
der synges om i sangen.
• Lyt til sangen og følg med i teksten.
• Diskuter i klassen hvad de små klap i starten af musikken kan være godt for.
• Find ud af, hvordan sangen er bygget op i vers og omkvæd.
• Tal om, hvad der er forskelligt fra vers til omkvæd.
• Syng med, så snart I kan. Lyt til sangen flere gange
undervejs.
• Lær omkvædet udenad – måske også versene.
At synge solo
Solo betyder, at man synger helt alene.
Det kan også betyde, at en lille gruppe elever synger
alene.
Nogen har smadder meget lyst til at synge alene. Andre ville hellere krybe i et
musehul. Der er heldigvis plads til begge dele.
Det kan være en god øvelse at prøve at synge alene – sammen med en
gruppe. Så er man jo ikke alene alligevel.
Øvelse 2 – Syng solo – sammen eller alene
• Tal sammen om at synge solo, og find ud af, hvem der har lyst til at prøve, og
hvem der ikke har lyst.
• Få besked af jeres lærer om, hvilken gruppe I skal synge i til en start.
Bagefter bliver der mulighed for at synge helt alene.
• Syng solo – alene eller i gruppe – på de to første linjer.
• Syng alle sammen på resten af vers og omkvæd.
• Lyt til, hvordan sangen bliver anderledes og mere spændende, når I veksler
mellem solo og sammensang.
Øvelse 3 – Lær korstemmen
• Kig på kor-noden sammen i klassen og lyt til sangen igen.
• Lær solfa-stemmen til andet og tredje vers i klassen.
• Sæt stemmerne sammen så sangen bliver to-stemmig.
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