Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa tai tietokonetta (UICT1)
Soitetaan ääniä ja musiikkia, ja tallennetaan sitä käyttämällä matkapuhelinta, mikrofonia,
tietokonetta tai audiotallenninta.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa...

(UICT1)

Soitetaan ja tallennetaan ääniä ja musiikkia.

Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat tutkia ääniä, joita ovat
tallentaneet audiomuotoon tai visuaalisesti
tietokoneelle.
He voivat kehittää kuuntelutaitojaan ja uusia
tapoja kuvailla ääniä.
He voivat löytää tapoja luoda ääniä vokaalisesti
tai instrumentaalisesti.

Opettajan käsikirja: Musiikin kuunteleminen;
Musiikin tekeminen; Musiikista keskusteleminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat tunnistaa kahdella tai kolmella
kielellä foneemeja, jotka ovat samankaltaisia tai
erilaisia.
He voivat harjoitella sana- ja äänisekvenssien
ääntämistä kohdekielellä (esim. bird / un oiseau
/ der Vogel).
He voivat sanoa tai soittaa tallenteesta
ainoastaan konsonantit tai vokaalit, ja kysyä
muilta lapsilta, arvaavatko he sanan.

Europpalainen.kieliportfolio: Ääntäminen ja
artikulaatio; Kielellinen tietoisuus; Puhuttu tuotanto

Laajennukset kulttuuriseen tietoisuuteen: Lapset havainnoivat tyypillisiä ääniä ja pohtivat, mikä voisi olla
samaa tai erilaista eri vuodenaikoina (esim. sireenit ja kirkonkellot vs. juhlat, kuten uudenvuodenyö). Lapset
voivat jakaa esimerkkejä äänistä, jotka liittyvät kansallisiin tai alueellisiin juhliin.
Children share sounds which describe their locality with a partner school in another country/with target language.

Esimerkkiaktiviteetit: Äänikävely -projekti; Audiomanipulaatio ja säveltäminen
res

Oppimisstrategiat: Luo tietoisuus siitä, että mahdollisuus harjoitella luokan ulkopuolella voi tukea oppimista.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa tai tietokonetta (UICT2)
Muokataan ääniä ja musiikkia käyttämällä tietokoneen ohjelmia.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa / tietokonetta

(UICT2)

Muokataan ääniä ja musiikkia käyttämällä tietokoneen ohjelmia.

Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat kehitää audiotallennus- ja
manipulaatiotaitojaan.
He voivat kehittää ymmärrystään
musiikkiterminologiasta muokkaamalla ja
hienosäätämällä äänitteitä.
He voivat kehittää ja nimetä elektronisen ja
akustisen ohjelmistonsa (esim.pelottavat äänet,
vesiäänet, vieraat äänet).

Opett.kk: Musiikin kuunteleminen; Musiikin tekeminen; Musiikista keskusteleminen; Musiikin esittäminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•

•
•

Lapset voivat editoida ja lisätä efektejä
puhuttuihin tai laulettuihin sanoihin äidin- tai
kohdekielellä (esim. takaperin, nopeammin,
hitaammin...).
He voivat löytää vaihtoehtoisia termejä
ääniefekteille kohdekielellä (esim. higher,
faster; höher, schneller; alt, més ràpid).
Heidän ääniefektinsä voivat inspiroida teemoja
kirjoittamiseen äidin- tai kohdekielellä.

Eurooppalainen kieliportfolio:Kuunteleminen ja ymmärtäminen; Havainnointi ja erottelu;Kirjoittaminen

Laajennukset kulttuuriseen tietoisuuteen: Rohkaise lapsia kehittämään kansio äänistä ja ääniefekteistä
Internettiin, jaettavaksi kumppanikoulun kanssa eri alueelta tai maasta (esim. Google Docs). He voivat
tarkastella, kuinka kuvailevat ääniä käyttämällä yksinkertaisia sanoja lisätäkseen ymmärrystä.

Esimerkkiaktiviteetit: Audiomanipulaatio ja säveltäminen; Tempon muuntelu; Saturaiteet
Oppimisstrategiat: Luo lapsille tietoisuus siitä, että työn organisointi voi tukea oppimista.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa tai tietokonetta (UICT3)
Sovitetaan ja sävelletään musiikkia käyttämällä tietokoneen ohjelmia

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa...(UICT3)
Sovitetaan ja sävelletään musiikkia tietokoneella.

Musiikillisen oppimien mahdollisuudet
•
•

•

Lapset keksivät, kuinka koostaa, yhdistää ja
kerätä ääniä ja luoda niistä pidempiä
kappaleita.
He voivat liittää mukaan tallennettuja, puhuttuja
ja laulettuja sanoja korostaakseen, kuinka
musiikki voi vaikuttaa tunnelmaan tai innostaa,
värittää tapahtumaa tai tarinaa.
He voivat säveltää musiikkia vasteena runolle
tai tarinalle, tehdä sovituspäätöksiä ja päättää,
milloin kappale on valmis.

Opettajan käsikirja: Musiikin kuunteleminen; Musiikin tekeminen; Musiikista keskusteleminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•

•
•

Lapset voivat säveltää lyhyitä kappaleita
vastaamaan sanaa, fraasia tai tunnetta
kohdekielellä (esim. (e.g., waterfall, cave, train
journey; Wasserfall, Höhle, Zugfahrt; cascada,
cova, viatge en tren).
He voivat säveltää kappaleita vasteena runolle
tai tarinalle kohdekielellä.
He voivat yhdistellä sanoja ja fraaseja
kohdekielestä sävellyksiinsä.

Eurooppalainen kieliportfolio: Sanasto; Kuunteleminen ja ymmärtäminen; Havainnointi ja erottelu

Laajennukset kulttuuriseen tietoisuuteen: Rohkaise lapsia jakamaan sävellyksensä kumppanikoulun
kanssa eri maassa / maissa tai säveltämään musiikkikappale, joka reflektoi paikan tunnelmaa. He voivat
kuunnella ja kuvailla musiikkia omasta kulttuuristaan havainnoiden sillä ympäristöä tai paikkoja.

Esimerkkiaktiviteetit: Audiomanipulaatio ja säveltäminen; Äänikävely-projekti; Saturaiteet
res

Oppimismenetelmät: Sekvenssin jakaminen pienempiin osiin tai avainsanoihin voi tukea oppimista ja muistia.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa tai tietokonetta (UICT4)
Katsotaan äänetöntä diaesitystä, lyhytfilmiä tai animaatiota ja luodaan sille ääniraita.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa/tietokonetta

(UICT4)

Katsotaan äänetöntä diaesitystä, lyhytfilmiä tai animaatiota ja luodaan sille ääniraita.

Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat tutkia ääniä ja esittää
ääninäytteestä puuttuvat äänet itse (liittyen
hahmoihin, liikkeisiin ja tunnelmiin).
He voivat pohtia rakenteita eri tasoilla (esim.
filmissä, musiikissa).
He voivat kehittää ääniefektejä ja
musiikkisävellyksiä käyttämällä efektejä ja
sekvenssejä, rakennetta, rytmejä, melodioita ja
harmoniaa.

Opettajan käsikirja: Musiikista keskusteleminen;
Musiikin tekeminen; Musiikin kuunteleminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat kuvailla, mitä filmissä tapahtuu.
He voivat löytää sanoja kuvaillakseen filmin
tapahtumia toiselle henkilölle.
He voivat kuvailla otteita filmistä jollekin toiselle
käyttäen kohdekieltä, kirjoittamalla sanoja ja
fraaseja sanakirjasta muistiin.

Eurooppalainen kieliportfolio: Sanasto; Puhuttu
vuorovaikutus, välittäminen; Kirjoittaminen

Laajennukset kulttuuriseen tietoisuuteen: Rohkaise lapsia ymmärtämään toisten kulttuurien tapoja ja
perinteitä jakamalla sävellettyjä säestyksiä toisen maan kumppanikoulujen kanssa. He voivat kuvailla musiikillisia
rakenteita yhdistäen ne heidän oman kulttuurinsa muun median rakenteisiin (esim. tarinat, filmit).

Esimerkkiaktiviteetit: Audiomanipulaatio; Tempon vaihtelu; Kuvan käyttö; Saturaiteet
res

Oppimisstrategiat: Luo tietoisuus siitä, että kuvien käytöllä ja mielessä kuvittelemisella voidaan tukea muistia.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa tai tietokonetta (UICT5)
Tehdään tekstitykset musiikkivideoon tai valokuvasarjaan erimaalaisesta yhtyeestä.

Musiikkipäiväkirjani: Käytetään teknologiaa... (UICT5)
Tehdään tekstitykset musiikkivideoon tai valokuvasarjaan erimaalaisesta yhtyeestä.
Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat esittää musiikkivideoita ja kuvasarjoja
(esim. PowerPoint presentation, Photostory 3,
Moviemaker, iMovie).
He voivat valita tietyn kuvajakson, havainnoida sitä
ja säveltää audiotallenteen säestämään visuaalista
esitystä.
He voivat luoda multimediaesityksen yhdistelemällä
musiikkia visuaaliseen esitykseen.

Opettajan käsikirja: Musiikin kuunteleminen;
Musiikin tekeminen; Musiikista keskusteleminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•

•

Lapset voivat valita yhtyeen tai musiikkivideon ja
keskustella tekstityksessä käytetyistä sanoista.
Käyttämällä sanakirjaa he voivat kirjoittaa laulujen
sanoja, kun ovat ensin tehneet tutkimusta yhtyeestä
tai kuunnelleet laulua useaan kertaan.
He voivat tarkistaa laulun lyriikat etsimällä niitä
netistä, ja luoda tekstityksen musiikkivideolle tai
valokuvasarjalle käyttämällä tietokoneen
ohjelmistoja.

Eurooppalainen kieliportfolio: Kuunteleminen ja
ymmärtäminen; Lukeminen; Kirjoittaminen

Laajennukset kulttuuriseen ja kulttuurien väliseen tietoisuuteen: Lapset voivat jakaa tekstittämänsä
videot eri maiden tai alueiden lasten kanssa ja saada palautetta multimediaprojekteistaan.He voivat reflektoida
tekstityksen merkitystä viestin tai laulun lyriikan ymmärtämiselle äidinkielellään.

Esimerkkiaktiviteetit: Audiomanipulaatio ja säveltäminen; Tempon vaihtelu; Saturaiteet
res

Oppimisstrategiat: Tähdennä lapsille, että palautteen pyytäminen esityksistä voi tukea oppimista.

