
MUPELI SYVENTÄVÄ 
Esittäminen ja ilmaisu:  
Yhdessä ja yksin laulaminen ja soittaminen, toisten ja oman itsen kuunteleminen, oman 
soittimen ja koskettimiston käyttö oppimisessa, moniäänisyys musiikissa, moniäänien 
laulaminen ja  improvisointi omalla soittimella. 
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, 
äänitteiden käyttö oppimimateriaalina. 
Säveltäminen ja improvisointi:  
Oman musiikin säveltäminen, omalle soittimelle säveltäminen sekä soinnutuksen ja 
moniäänisen musiikin kirjoittaminen. 
Sisältö:   
Mupeli 3:n asioiden kertaus. 
Kromaattinen asteikko. 
Duurin ja mollin nelisoinnut. 
Muunnesoinnut: välidominantit. 
Muunnesoinnut: modaaliset muunnesoinnut. 
Moodit. 
Duuri- ja mollipentatonien asteikko. 
Hajasävelet. 
Kolmisoinnun ja nelisoinnun käännökset. 
Modulaatiot. 
Polyrytmiikkaa. 
5/8 ja 5/4 tahtiosoitus. 
Tavallisimmat lyöntikaavat. 
Työtavat:  
Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, improvisointi, kehorytmit, iPad-
musiikkiohjelmat, musiikin kirjoittaminen ja transkriptiot. 
Suoritukset:  
Osallistuminen opetukseen, kotiläksyt, portfolio sekä joulu- ja kevätkoe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAITOTAULU MUPELI SYVENTÄVÄ SYYSLUKUKAUSI RUKSI 
Olen kerrannut duurilaulut.  
Olen kerrannut mollilaulut.  
Olen kerrannut sävellajit.  
Olen kerrannut harmonisen ja melodisen mollin.  
Olen kerrannut intervallit.  
Olen kerrannut kolmisoinnut.  
Osaan duurin sointuasteiden laadut ulkoa.  
Osaan mollin sontuasteiden laadut ulkoa.  
Osaan johtaa kahteen.  
Osaan johtaa kolmeen.  
Portfolio 1:  
Kirjoita melodia annetusta äänitteestä.  

 

Osaan laulaa, kirjoittaa ja tunnistaa sekunnit korvakuulolta.  
Osaan laulaa, kirjoittaa ja tunnistaa terssit korvakuulolta.  
Osaan laulaa ja kirjoittaa duuripentatonisen asteikon.  
Osaan laulaa ja kirjoittaa mollipentatonisen asteikon.  
Osaan improvisoida yhdessä muiden kanssa omalla soittimella käyttäen 
pentatonista asteikkoa. 

 

Portfolio 2: 
Sävellä oma pentatoninen melodia. Tee lauluun A- ja B-osa. Soinnuta melodia 
haluamillasi soinnuilla. Esitä teoksesi muille ja kuuntele muiden teokset. 

 

Osaan laulaa, kirjoittaa ja tunnistaa kvartit korvakuulolta.  
Osaan laulaa, kirjoittaa ja tunnistaa kvintit korvakuulolta.  
Osaan laulaa kromaattisen asteikon alhaalta ylös ja ylhäältä alas.  
Tunnistan sävellajin nuotista ja osaan nimetä muunnesävelet.  
Osaan harjoitella muunnesävelten laulamista kotona.  
Osaan pysyä sävellajissa, vaikka laulaisin muunnesäveliä.  
Osaan laulaa 2-äänistä musiikkia.  
Osaan johtaa neljään.  
Osaan laulaa ja kirjoittaa moodit.  
Tunnistan moodit nuotista.  
Osaan kolmisoinnun käännökset.  
Osaan laulaa ja kirjoittaa kolmisoinnun käännökset.  
Tunnistan kolmisoinnun käännökset korvakuulolta.  
Osaan tunnistaa sointuja nuotista.  
Portfolio 3: 
Tee soittotunnilla soittamastasi teoksesta sointuanalyysi. Käytä tarvittaessa 
säestysnuotteja. 

 

Osaan 5/8 ja 5/4 tahtiosoitukset.  
Osaan kehorytmin 5/8 tahtiosoitukseen.  
Osaan polyrytmit duoli ja neljäsosatrioli.  
Osaan tehdä edellisillä rytmisanelutehtäviä.  
Osaan laulaa, kirjoittaa ja tunnistaa sekstit korvakuulolta.  
Osaan laulaa, kirjoittaa ja tunnistaa septimit korvakuulolta.  
Tiedän mitä tarkoittavat sointutehot.  
Tiedän mihin suuntaan liikkuvat sekuntisuhteiset soinnut.  
Tiedän mihin suuntaan liikkuvat terssisuhteiset soinnut.  
Tiedän mihin suuntaan liikkuvat kvintti- ja kvarttisuhteiset soinnut.  
Osaan kuunnella soinnut yksinkertaisiin duuri- ja mollimelodioihin.  
Osaan soinnuttaa yksinkertaisia duuri- ja mollimelodioita.  
Osaan laulaa 3-äänistä musiikkia.  



Portfolio 4: 
Tee yhteiseen kappaleeseen stemma omalle soittimelle. Mieti tehdessäsi 
alkuperäistä melodiaa ja sointuja. Soita stemma osana yhteistä projektia. 

 

Olen tehnyt syyslukukauden laululäksyt.  
Olen tehnyt syyslukukauden rytmiläksyt.  
Olen tehnyt syyslukukauden läksymonisteet.  
Olen kerrannut kokeeseen.  
Olen tehnyt joulukokeen.  
  
TAITOTAULU MUPELI SYVENTÄVÄ KEVÄTLUKUKAUSI  
Osaan hajasävelet.  
Olen tutustunut duurin nelisointuihin.  
Olen tutustunut mollin nelisointuihin.  
Tiedän mitä tarkoittaa dominanttiseptimisointu.  
Osaan laulaa V7:n käännökset duurissa.  
Osaan laulaa V7:n käännökset mollissa.  
Ymmärrän välidominantin idean.  
Osaan analysoida välidominantin.  
Portfolio 5: 
Tee oma sointukierto ja lisää sinne V7:n välidominantteja. 

 

Ymmärrän modaalisten muunnesointujen idean.  
Osaan analysoida modaalisen muunnesoinnun.  
Portfolio 6: 
Tee melodia annettuun muunnesointuja sisältävään sointukiertoon. Mieti 
tehdessäsi myös sointuja. Voit käyttää melodiassa myös kromaattisia 
muunnesäveliä. Esitä oma melodia muille ja kuuntele muiden melodiat. 

 

Osaan analysoida sointuja moniäänisen musiikin nuotista.  
Osaan kirjoittaa ja soittaa duuri + pieni septimi -soinnun koskettimilla.  
Osaan kirjoittaa ja soittaa duuri + suuri septimi -soinnun koskettimilla.  
Osaan kirjoittaa ja soittaa molli + pieni septimi –soinnun koskettimilla.  
Osaan kirjoittaa ja soittaa dimi –soinnun koskettimilla.  
Osaan kirjoittaa ja soittaa puolidimi –soinnun koskettimilla.  
Ymmärrän mitä tarkoittaa modulaatio.   
Olen tutustunut diatoniseen modulaatioon.  
Olen tutustunut kromaattiseen modulaatioon.  
Osaan tunnistaa modulaation nuotista.  
Portfolio 7: 
Analysoi omasta soittokappaleesta melodian hajasävelet, kappaleen sävellajit 
ja  soinnut. Käytä tarvittaessa säestysnuotteja. 

 

Olen tehnyt kevätlukukauden laululäksyt.  
Olen tehnyt kevätlukukauden rytmiläksyt.  
Olen tehnyt kevätlukukauden läksymonisteet.  
Olen kerrannut kokeeseen.  
Olen tehnyt kevätkokeen.  
Osaan kaikki Mupeli Syventävän asiat ja olen nyt SUUREPELI!  
 


