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Omat vuodenaikateokset

1. oppitunti

Ollaan piirissä ja opetellaan laulu ”Vuosipiiri”

a siihen kuuluva leikki vuodenaikaviittomia hyödyntäen.

 Laulun sanat:

Koko vuosi on kuin piiri ja se pyörii, pyörii, pyörii (piiri pyörii) Kevät, 

kesä, syksy, talvi (viittoen) vuorotellen hyörii (’kissauintia’ käsillä)

 Laulun melodia: e,e,d,d c,c,d,d e,e,d,d c,c,d,d e,e,g,g e,e,g,g e,e

,d,d c-,c-

 Vuodenaikojen viittomat https://youtu.be/ff4rTGLVkbs

https://youtu.be/ff4rTGLVkbs


Äänimaisemat

Jaa oppilaat ennalta sovittuihin ryhmiin vuodenaikojen 

mukaan

 Tehdään äänimaisemat omiin ennakkotehtävänä 

kirjoitettuihin vuodenaikateksteihin erilaisia 

rytmisoittimia sekä kehon ja tilan ääniä hyödyntäen. 

Tarjolla paljon erilaisia soittimia. 

 Harjoitellaan kokonaisuus. Jokainen ryhmä toteuttaa 

sen omalla tavallaan, ääni ja teksti voi tulla yhtä aikaa 

tai vuorotellen. Voi olla yksi tai useampi lausuja. 

Tärkeintä, että jokaisella on tuotoksessa joku rooli!



Vuodenaikarondo

• Kootaan tuotokset yhteiseksi teokseksi ”Vuodenaikarondo”

• Lauletaan Vuosipiiri, minkä jälkeen Kevät-ryhmä esittää 

tuotoksensa.

• Tämän jälkeen jälleen Vuosipiiri, sitten kesä.

• Jatketaan kunnes kaikki ryhmät ovat esittäneet tuotoksensa

• Päätetään teos laulamalla Vuosipiiri vielä kerran.

• Pyritään siihen, että teos on kokonaisuus ja sen osat seuraavat 

toisiaan saumattomasti.



Vivaldin vuodenajat

2.ja 3.oppitunti

Kuuntelumateriaalina Barocco Boreale: The Folk Seasons

Kevät: luetaan kevääseen liittyvä sonetti (liitteenä pdf)

1. osa Allegro

 Opettaja johdattaa oppilaat kävelemään ”keväiseen metsään.” Jokainen kävelee omaa reittiään 
vapaassa tilassa. 

 Lauletaan kävellessä Vivaldin kevään melodiateemaa sanoin: ”Nyt kevät tullut on, nyt kevät 
tullut on, nyt metsässä kevät on. Puissa jo lehdet nauraa ja oksilla linnut laulaa, ne laulaa nyt 
kevät täällä on!” Muututaan linnuiksi, puroksi (pitkä ketju) mikä virtaa ylös ja alas, pyöritään 
tuulenpuuskana ”pyörähdys ja stop”, myrskyn jälkeen linnut lentävät ensin varovasti, mutta 
sitten rohkeasti, pysähdytään tekemään isoja aurinkoja ja hengittelemään raikasta kevätilmaa ja 
lopulta jähmetytään metsän puiksi.

 Toistetaan koko juttu uudestaan musiikin kanssa. Opettajan on tärkeää tuntea teos hyvin, jotta 
pystyy johdattelemaan oppilaat oikeissa kohtaa musiikkia tiettyihin liikkeisiin ja tunnelmiin. Asiaa 
helpottaa levytyksessä kuuluvat linnun äänet.



Kesä: luetaan kesään liittyvä sonetti (liitteenä)

3. osa Presto

 Jakaudutaan kolmeen ryhmään Sade 
(marakassit), Jyrinä (rummut) ja Salamat 
(kapulat). Opettajalla on piirrettynä kuvat 
(kuva alla) sateesta, ukkospilvestä ja 
salamoista. Lisäksi on kuva, missä on kaikki 
kolme symbolia, sekä kuva korvista.

 Harjoitellaan kapellimestarin seuraamista 
niin, että opettaja näyttää aina yhtä kuvaa 
ja kyseinen ryhmä soittaa. Opettaja näyttää 
koska soitto alkaa ja koska loppuu. 
Soitetaan hiljaa (opettajan käsi alhaalla) ja 
voimakkaasti (käsi ylhäällä). Soitetaan teos 
musiikin mukana.

 Opettajan on hyvä tutustua teokseen 
etukäteen ja suunnitella mitä symboleja 
näyttää missäkin kohtaa musiikkia. Pelkälle 
kuuntelulle (korvat) tulee jättää myös 
useita selkeitä paikkoja.



Syksy: luetaan syksyyn liittyvä sonetti (liitteenä)

3. osa Allegro

 Taputellaan musiikin teemaa reisiin ja käsiin sanoin ”syksy saapuu, syksy 
saapuu, syksy saapuu 1-2-3, syksy saapuu, syksy saapuu, syksy saapuu nyt!” 

 Toistetaan taputus aina kun musiikissa kuuluu teema, muuna aikana liikutaan 

syksyn lehtinä esim. värikkäitä huiveja heilutellen. Tarkoituksena on 

kuunnella musiikista, että minkälainen tuuli on kyseessä, voimakas 

tuulenpuuska vai leijaileeko lehdet hitaasti. 

 Kappaleen lopussa heitetään lehdet ilmaan.



Talvi: luetaan talveen liittyvä sonetti (liitteenä)

2. osa Largo

 Rentoudutaan esim. hieroen palloja toisen selkään. Voidaan istua 
piirissä, jolloin jokainen saa sekä hierontaa että olla hierottavana. Hierotaan 

koko musiikin ajan. 

 Vaihtoehtoisesti voidaan olla pareittain, jolloin toinen makaa mahallaan 

maassa ja toinen tekee käsillä selkään ”askeleita lumeen”.


