
MUPELI 2 

Esittäminen ja ilmaisu:  

Yhdessä ja yksin laulaminen ja soittaminen, toisten ja oman itsen kuunteleminen, oman 
soittimen käyttö oppimisessa ja tutustuminen moniäänisyyteen. 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu: 

Musiikillisen muistin kehittäminen, sisäisen kuulemisen kehittäminen, tehtävien 
kotiharjoittelu. 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen:  

Kuulonvaraisen analyysitaidon kehittäminen, kuuloaistin kehittäminen, musiikillisten 
käsitteiden kuulonvarainen tunnistaminen, notaation ja soivan hahmon yhdistäminen. 

Säveltäminen ja improvisointi:  

Oman musiikin säveltäminen, omalle soittimelle säveltäminen, vapaa improvisointi laulaen, 
soittaen ja kehorytmeillä. 

Sisältö:  

Sävellajit: etumerkinnät, asteikot ja kolmisoinnut. 

Harmoniseen ja melodisen molliin tutustuminen. 

Intervallit soivina hahmoina laulen, kuunnellen ja viivastolla. 

Rytmihahmo synkooppi sekä kahdeksasosanuotti ja –tauko. 

Nuotin- ja rytminlukutaito edellä mainitulla sisällöllä. 

Koskettimistoon ja musiikkiteknologiasovelluksiin tutustuminen.  

Työtavat:  

Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, improvisointi, kehorytmit, iPad-musiikkiohjelmat. 

Suoritukset:  

Osallistuminen opetukseen, kotiläksyt, portfolio ja kevätkoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUPELI KAKSI TAITOTAULUKKO Nimi:  Osaan! 

1. Osaan laulaa intervallit.  

2. Osaan tunnistaa intervallit korvakuulolta.  

3. Tiedän mitä tarkoittaa sävellaji = do:n paikka vaihtuu.  

4. Osaan kirjoittaa C -duurin sävelet.  

5. Osaan soittaa C -duurin sävelet ja kolmisoinnun koskettimilla.  

6. Osaan kirjoittaa F -duurin sävelet.  

7. Osaan kirjoittaa F -duurin etumerkinnän.  

8. Osaan soittaa F -duurin sävelet ja kolmisoinnun koskettimilla.  

9. Tiedän mitä tarkoittaa etumerkintä.  

10. Tiedän mitä tarkoittaa tilapäismerkintä.  

11. Osaan merkitä sointuja sointumerkein.  

12. Osaan kirjoittaa G -duurin sävelet.  

13. Osaan kirjoittaa G -duurin etumerkinnän.  

14. Osaan soittaa G -duurin sävelet ja kolmisoinnun koskettimilla.  

15. Osaan transponoida = vaihtaa do:n paikkaa.  

16. Osaan synkooppilorun ja rytmihahmon synkooppi.  

17. Osaan tehdä oman synkooppi-rytmisäestyksen.  

18. Tiedän mitä tarkoittaa rinnakkaismolli.  

19. Osaan tehdä oman mollimelodian.  

20. Osaan soittaa oman mollimelodian koskettimilla ja/tai omalla soittimella.  



MUPELI KAKSI TAITOTAULUKKO Nimi:  Osaan! 

21. Osaan löytää molliparin C-duurille, F-duurille ja G-duurille.  

23. Osaan ALA-SO laulut.  

24. Osaan tehdä kehorytmiostinaton ja säestää sillä omaa laulua.  

25. Osaan kirjoittaa D -duurin sävelet.  

26. Osaan kirjoittaa D -duurin etumerkinnän.  

27. Osaan soittaa D -duurin sävelet ja kolmisoinnun koskettimilla.  

28. Osaan kirjoittaa intervallit viivastolle.  

29. Osaan tunnistaa intervallin nuotista  

30. Osaan laulaa sekvenssejä duuriasteikolla.  

31. Osaan laulaa sekvensseja molliasteikolla.  

32. Osaan kirjoittaa B -duurin sävelet.  

33. Osaan kirjoittaa B -duurin etumerkinnän.  

34. Osaan soittaa B -duurin sävelet ja kolmisoinnun koskettimilla.  

35.  Osaan löytää molliparin D-duurille ja B-duurille.  

36. Osaan niiskun.  

37. Osaan tehdä niiskusta rytmitehtävän kaverille.  

38. Osaan duurit, joissa on korotusmerkkejä.  

39.Osaan kirjoittaa korotusmerkit viivastolle.  

40. Osaan keksiä ja täydentää melodian.  

41. Osaan laulaa toisen äänen terssiä matalammalta.  

42. Osaan duurit, joissa on alennusmerkkejä.  



MUPELI KAKSI TAITOTAULUKKO Nimi:  Osaan! 

43. Osaan kirjoittaa alennusmerkit viivastolle.  

44. Osaan ta-te-ti:n = triolin.  

45. Osaan SI -laulut.  

46. Osaan kirjoittaa si-sävelen viivastolle.  

47. Osaan palautusmerkin.  

48. Osaan tehdä oman mollimelodian ja käyttää si-säveltä.  

49. Osaan soittaa oman mollimelodian koskettimilla ja/tai omalla soittimella.  

50. Osaan kirjoittaa harmonisen mollin sävelet viivastolle.  

51. Osaan soittaa harmonisen mollin sävelet koskettimilla ja/tai omalla 
soittimella. 

 

52. Osaan FI + SI -laulut.  

53. Osaan kirjoittaa melodisen mollin sävelet viivastolle.  

54. Osaan soittaa melodisen mollin sävelet koskettimilla ja/tai omalla soittimella.  

55. Olen tehnyt laululäksyt  

56. Olen tehnyt rytmiläksyt.  

57. Olen tehnyt kevätkokeet.  

OSAAN KAIKKI MUPELI KAKKOSEN ASIAT  
O L E N  E P E L I  K A K S I  

 

 
 


