
MUPELI 3 
Esittäminen ja ilmaisu:  
Yhdessä ja yksin laulaminen ja soittaminen, toisten ja oman itsen kuunteleminen, oman 
soittimen ja koskettimiston käyttö oppimisessa ja moniäänisyys musiikissa. 
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu: 
Musiikillisen muistin kehittäminen, sisäisen kuulemisen kehittäminen, tehtävien 
kotiharjoittelu sekä oman portfolion kokoaminen. 
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 sekä soinnutukseen ja 
moniäänisyyteen tutustuminen. 
Sisältö:   
Muha2:n asioiden kertaus. 
Sointuasteet duurissa ja mollissa. 
Sointukiertoon tutustuminen. 
Soinnuista säestäminen ja bassolinja. 
Intervallien laadut ja käänteisintervallit. 
Kolmisointujen rakentaminen ja soittaminen. 
Nelisointuihin tutustuminen. 
Tahtiosoitus 6/8 sekä lisää rytmihahmoja ja taukoja. 
Moniäänisyyteen tutustuminen kirjoittaen, laulaen ja soittaen. 
Oman musiikin säveltäminen. 
Työtavat:  
Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, improvisointi, kehorytmit, iPad-
musiikkiohjelmat ja musiikin kirjoittaminen. 
Suoritukset:  
Osallistuminen opetukseen, kotiläksyt, portfolio ja kevätkoe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAITOTAULUKKO MUPELI 3 SYYSLUKUKAUSI RUKSI 
Olen kerrannut duurilaulut.  
Olen kerrannut mollilaulut.  
Olen kerrannut sävellajit.  
Olen kerrannut harmonisen ja melodisen mollin.  
Olen kerrannut intervallit.  
Portfoliotehtävä 1:  
Tee kirjainnuotti mollilaulusta. Kirjoita laulu omalle soittimelle sopivaan 
sävellajiin. Soita laulu omalla soittimella. 

 

Osaan tahtiosoituksen 6/8.  
Osaan kehorytmin 6/8.  
Potrfoliotehtävä 2:  
Tee oma 6/8 –rytmi.  

 

Olen kerrannut sointumerkit.  
Osaan laulaa sointuasteet duurissa.  
Osaan roomalaiset astemerkinnät.  
Osaan laulaa basson duurin sointuasteista.  
Osaan kirjoittaa duurin sointuasteet viivastolle.  
Osaan laulaa vähennetyn kolmisoinnun.  
Osaan tunnistaa vähennetyn kolmisoinnun.  
Tiedän vähennetyn kolmisoinnun sointumerkin.  
Osaan kompata duurilaulun koskettimilla sointumerkeistä.  
Osaan soittaa duurilaulun basson koskettimilla sointumerkeistä.  
Osaan analysoida duurin sointuasteet sointumerkeistä.  
Tiedän mitä tarkoittaa sointukierto.  
Portfolio 3:  
Valitse soinnut annettuun duurimelodiaan. 

 

Osaan intervallien laadut: pienet/suuret ja puhtaat.  
Osaan tunnistaa pienet ja suuret sekunnit korvakuulolta.   
Osaan laulaa pienen ja suuren sekunnin.  
Tiedän miten pienet ja suuret sekunnit näkyvät koskettimistolla.  
Tiedän miten pienet ja suuret sekunnit näkyvät omassa soittimessa.  
Tiedän missä pienet ja suuret sekunnit ovat viivastolla.  
Osaan käänteisintervallit.  
Osaan sekunnin käänteisintervallit: pienet ja suuret septimit.  
Olen tutustunut nelisointuun.  
Osaan kuudestoistaosatauon ja pisteellisen kahdeksasosatauon.  
Osaan rytmihahmon ri-tii-ri.  
Portfolio 4:  
Laula stemma annettuun lauluun 

 

Olen tehnyt syyslukukauden laululäksyt.  
Olen tehnyt syyslukukauden rytmiläksyt.  
Olen tehnyt syyslukukauden läksymonisteet.  
  
TAITOTAULUKKO MUPELI 3 KEVÄTLUKUKAUSI  
Osaan rakentaa sointuja: duurista molli, mollista vähennetty.  
Osaan soittaa D, m ja V -sointuja koskettimistolla.  
Osaan kirjoittaa D,  m ja V -sointuja viivastolle.  
Portfolio 5:  
Tee lauluun oma melodiaostinato omalle soittimelle tai koskettimistolle. 
Mieti ostinatoa tehdessäsi myös laulun sointuja. 

 

Osaan laulaa sointuasteet mollissa.  



Osaan laulaa basson mollin sointuasteista.  
Osaan kirjoittaa mollin sointuasteet viivastolle.  
Osaan laulaa ylinousevan kolmisoinnun.  
Osaan tunnistaa ylinousevan kolmisoinnun.  
Tiedän ylinousevan kolmisoinnun sointumerkin.  
Osaan rakentaa soinnun duurista ylinousevaksi.  
Osaan pienet ja suuret terssit.  
Tiedän eri kolmisointujen terssipinot.  
Osaan kompata mollilaulun koskettimilla sointumerkeistä  
Osaan soittaa mollilaulun basson koskettimilla sointumerkeistä.  
Osaan analysoida mollin sointuasteet sointumerkeistä.  
Portfolio 6:  
Keksi soittamalla oma säestyskuvio sointuihin. Käytä joko omaa soitinta 
tai koskettimistoa tai voit tehdä säestyskuvion molemmille soittimille. 
Voit keksiä myös useita erilaisia säestyskuvioita! 

 

Osaan terssien käänteisintervallit: pienet ja suuret sekstit.  
Osaan ensimmäiset kaanon-laululäksyt moniäänisinä.  
Osaan puhtaat kvintit ja kvartit sekä niiden yhdet poikkeukset V5 ja Y4.  
Tiedän mistä vähennetty ja ylinouseva kolmisointu saa nimensä.  
Tiedän mitä tarkoittavat sanat dissonanssi ja konsonanssi.  
Portfolio 7:  
Keksi annettuun rytmiin oma melodia ja valitse siihen sopivat soinnut. Tee 
myös säestysmelodia. Voit käyttää sävellajina duuria tai haluamaasi 
mollia. 

 

Olen tehnyt kevätlukukauden laululäksyt.  
Olen tehnyt kevätlukukauden rytmiläksyt.  
Olen tehnyt kevätlukukauden läksymonisteet.  
Olen kerrannut kokeeseen.  
Olen tehnyt kevätkokeen.  
Osaan kaikki Mupeli 3:n asiat ja olen nyt EPELI 3!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


