Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1)
Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä (tallenteen tai karaoken kuuntelemisen
jälkeen).

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1)
Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä

Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat toistaa ääniä, melodioita ja
rytmejä sekä oppia imitoinnin avulla.
He tutkivat ääniä ja vaihtelevat tyyliä laulamalla
esim. kuten karhu, vanha mies, vauva tai
robotti.
He laulavat karaokea, musiikkinotaation kanssa
tai ilman.

Opettajan käsikirja: Musiikin kuunteleminen;
Musiikin tekeminen; Musiikin esittäminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•

•

Lapset voivat kuunnella ja vastata lyriikan
avainsanoihin ja fraaseihin.
He voivat tuottaa uudelleen avainsanoja ja
fraaseja eri tempoilla tai eri tyyleillä.
He voivat lukea ja seurata laulun sanoja sitä
kuunnellessaan ja laulaa eri kielillä (a bear/un
ours/ein Bär/un ors/un oso/un urs/karhu/un
ós...).

Eur. kieliportfolio: Kuunteleminen; Puhuminen; Kiel.
tietoisuus; Kirjoittaminen; Lukeminen

Laajennukset kulttuuriseen ja kulttuurien väliseen tietoisuuteen: Lapset voivat laulaa traditionaalista
laulua eri kulttuureista. He voivat reflektoida sitä, mitä tällainen musiikkikokemus kertoo heille heidän omasta
kulttuuristaan ja sen historiasta sekä yhteiskuntajärjestelmästä.

Esimerkkiaktiviteetit: Singing-Tips for Teachers; La plaza tiene una torre; Wizard of Oz; Savvo-seasons
Oppimisstrategiat: Tietoisuus siitä, että matkiminen voi tukea muistamista ja ymmärtämistä.

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S2)
Lauletaan eri äänillä tai sointiväreillä (korkealta, matalalta, hellästi, kovaa...).

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S2)
Lauletaan eri äänillä tai sointiväreillä...

Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat tutkia tuottamiensa äänien
monimuotoisuutta omalla äänellä laulaessaan.
He voivat määrittää laulamistaan tarkemmin
(äänenvoimakkuutta, äänenpainokkuutta,
äänenväriä).
He voivat kuunnella tarkkaavaisesti tallennettua
tuotantoa ja arvioida sitä.

Opettajan kk: Musiikin ja äänten kuunteleminen;
Tutkiminen, improvisointi ja säveltäminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat artikuloida ja kokeilla erilaisia ääniä
(esim. vokaaleilla, konsonanteilla,
konsonanttiyhdistelmillä).
He voivat tuottaa uudelleen kuvioita laulamalla
(laskemalla lauluja, rytmejä jne.).
Lapset voivat ilmaista ajatuksia ja mielipiteitä
tuotannostaan, ensimmäisellä tai toisella kielellä.

Eurooppalainen kieliportfolio: Ääntäminen,
artikulaatio; Puhuttu vuorovaikutus, välittäminen

Laajennukset kulttuuriseen ja kulttuurien väliseen tietoisuuteen: Lapset voivat opiskella kuinka
ihmiset laulavat eri maissa ja näiden laulujen musiikkityylejä (esim. folk- ja perinnemusiikki, populaarimusiikki,
räppi, jodlaus Sveitsissä). He voivat oppia, lauletaanko samantyylistä musiikkia heidän omissa kulttuurissaan.

Esimerkkiaktiviteetit: Singing-Tips for Teachers; Ana Bella
Oppimisstrategiat: Äänen tai uuden sanan tarkkailulla voidaan tukea muistia.

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan(S3)
Lauletaan laulu eri kielellä (ryhmässä tai soolona).

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S3)
Lauletaan laulu eri kielellä (ryhmässä tai soolona).
Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat oppia kukin osan melodiasta ja
laulun sanoista (esim. toistamalla).
He voivat leikkiä laululla keskittymällä tiettyihin
sanoihin tai ääniin samalla kun pitävät rytmiä
yllä.
He voivat keskustella balanssista solistilaulajan
ja muun ryhmän välillä.

Opettajan käsikirja: Tekeminen; Kuunteleminen;
Keskusteleminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat toistaa ja muistella sanoja
puhumalla rytmissä (kuuntele ja toista).
He voivat kertoa laulun kertoman tarinan ja
pääideat äidinkielellään.
He voivat muistella laulun sanakuvioita ja korvata
tietyt sanat uusilla.

Eurooppalainen kieliportfolio: Puhuttu tuotanto;
Ääntäminen; Kuunteleminen ja ymmärtäminen

Laajennukset kulttuuriseen...: Rohkaise lapsia löytämään lauluja samasta teemasta eri maista ja
sijoittamaan laulut niille kuuluvaan paikkaan maailmankartalla. Rohkaise lapsia löytämään yhteneväisyyksiä
oman maansa tai alueen laulujen ja kouluissa oppimiensa välillä.

Esimerkkiaktiviteetit: ‘Singing-Tips for Teachers’; Who stole my chickens; Mon merle; En miu cara redondita
Oppimisstrategiat: Tee lapset tietoisiksi siitä, että toisto, erityisesti laulaessa, voi tukea oppimista.

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S4)
Lauletaan laulu kaanonissa.

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S4)
Lauletaan laulu kaanonissa.

Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat pohtia, milloin uuden ryhmän tulisi
tulla mukaan lauluun, kuinka monta ryhmää
kuuluisi olla jne.
He voivat pohtia itsekseen ja keskustella
yhdessä eri tavoista pitää yllä tasaista tempoa
ryhmän sisällä.
He voivat oppia pysymään stemmassaan
kuuntelemalla muita samaa stemmaa laulavia.

Opettajan käsikirja: Musiikin tekeminen; Musiikin
kuunteleminen; Musiikista keskusteleminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat artikuloida tarkasti laulaessaan,
kiinnittämällä erityistä huomiota sanojen alkuun
ja loppuun.
He voivat keskustella siitä, voiko laulussa olevan
sanan tunteminen helpottaa stemmassa
pysymistä laulaessa.
He voivat ilmaista mielipiteitään ja kokemuksiaan
kaanonissa laulamisen oppimisesta.

Eurooppalainen kieliportfolio: Ääntäminen ja
artikulaatio; Havainnointi ja erottaminen; Puhuminen

Laajennukset kulttuuriseen ja kulttuurien välisen tietoisuuteen: Rohkaise lapsia löytämään erilaisia
versioita tuntemistaan kaanoneista eri kielellä (esim. Frère Jacques/Bruder Jakob/Brother John). Rohkaise lapsia
löytämään ja opettelemaan kaanoneita omasta maastaan.

Esimerkkiaktiviteetit: Singing-Tips for Teachers; Row Your Boat; Keep moving
Oppimisstrategiat: Luo tietoisuus: huomion kiinnittäminen tekeillä olevaan tehtävään voi tukea oppimista.

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S5)
Lauletaan laulu, jossa on useiden äänien muodostamia harmonioita.

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S5)
Lauletaan laulu, jossa on harmonioita.

Musiikillisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat oppia kukin osan laulusta, ja
vertailla miltä se kuulostaa laulusta irrallisena.
He voivat kuunnella tallennettua esitystä ja
seurata samalla notaatiota ymmärtääkseen
musiikkia paremmin.
He voivat esittää laulun korostamalla tiettyjä
ääniä käyttämällä tiettyjä menetelmiä (esim.
äänenvoimakkuutta, hyminä vs. laulaminen vs.
lyriikkojen näytteleminen).

Opettajan käsikirja: Tekeminen, Kuunteleminen;
Keskusteleminen: Esittäminen

Kielellisen oppimisen mahdollisuudet
•
•
•

Lapset voivat keskittyä lyriikoihin ja oppia fraaseja
sanomalla, hyräilemällä ja laulamalla niitä.
He voivat keskustella luovista tavoista tehdä laulu
helpommaksi laulaa, pysyä tahdissa ja suunnata
kuulemistaan eri stemmoihin.
He voivat löytää ja laulaa samaa laulua eri kielillä
ja vertailla lyriikoita.

Eur. kieliportfolio: Puhuttu tuotanto; Puhuttu
vuorovaikutus, Välittäminen; Kielellinen tietoisuus

Laajennukset kulttuuriseen ja kulttuurien väliseen tietoisuuteen: Rohkaise lapsia löytämään ja
oppimaan polyfonisia muotoja monista eri maista (esim. Korsika, Kreikka, Baskimaat). Rohkaise lapsia löytämään
esimerkkejä omasta kulttuuristaan tai alueeltaan.

Esimerkkiaktiviteetit: Singing-Tips for Teachers; The Orchestra Song / Instrumentenquodlibet
Oppimisstrat: Luo tietoisuus: päämäärien asettaminen (esim.2-3 fraasin oppiminen) voi tukea oppimista.

