Opgave – Mester Jakob
Til de yngste i indskolingen

Introduktion:
Du skal nu en tur hen til nodemaskinen.
Den finder du ved at trykke på skiltet med de to noder på.
Hjulet i venstre side af nodemaskinen bestemmer, hvor hurtigt noderne synger sangen.
Pinden øverst i maskinen bestemmer, om du hører sangen, som den er, eller om du hører den baglæns.
Ved at kigge på noderne kan du følge med i, hvordan melodien ser ud på noder. Du kan f.eks. se, om
melodien bevæger sig opad eller nedad.
Vi skal nu arbejde med sangen Mester Jakob.
Den finder du nederst på skærmen – det skilt hvor der er tre noder der synger, og hvor der er 4 forskellige
flag.
•

Prøv nu at dreje på hjulet, mens du synger med på Mester Jakob – noderne her synger bare på lala-la, og det må du også gerne.

•

Når hjulet er godt i gang, kan maskinen køre videre selv. Prøv så (uden at røre ved skærmen) at
lade din pegefinger følge med i nodernes linje.

•

Kan du se, hvornår tonerne er højt oppe?

•

Kan du se, hvornår tonerne er langt nede?

Der er 4 skilte til venstre for maskinen.
•

Tryk nu på skiltet med gravkoen og syng på den samme lyd.

•

Kildede det i læberne eller i næsen, når du sang med på den lyd?

•

Tryk nu på kaktussen og syng med på den lyd. Du kan måske forestille dig, hvordan en kaktus
stikker, når du synger på av.

•

Tryk nu på hunden og syng med på vov. Prøv at lyde enten som en stor hund eller en lille bitte
hund, der synger vov.

•

Tryk nu på katten og syng med på miau. Prøv at lyde enten som en sød, blød og kælen kat eller en
farlig kat, der vil skræmme de andre katte væk.

•

Du kan selv finde på flere sjove lyde at synge på "
%
$
#

Om stemmen:
Stemmen er del af vores krop og sidder i vores hals.
Ligesom vores krop holder sig bedst i form, hvis den ofte bevæger sig, så gælder det samme for stemmen.
Den vil gerne både strække sig op ad og ned ad, synge på forskellige måder og lave sjove lyde.
Mens du har sunget Mester Jakob på forskellige måder, har du lavet en masse god gymnastik for stemmen.

I øvrigt:
Ved du, at Mester Jakob er kendt af børn over det meste af verden?
På https://sangglad.dk/sangbog-sange/ kan du finde teksten på en masse andre sprog end dansk. Få de
voksne til at være med, så I sammen kan lære at synge på fransk, kinesisk, urdo og mange andre sprog.

