KUUSAMON MUSIIKKIOPISTON MUSIIKKILEIKKIKOULUN LUKUJÄRJESTYS
LUKUVUONNA 2022-2023.

Ma

EUROA
LUKU
KAUSI.

KLO.

NRO.

RYHMÄN NIMI.

RYHMÄN LISÄTIETO.

15.35-16.15

1

Sisarusmuskari
(vanhempi + kaksi lasta
esim. vauva + 1-4v).

Soitetaan, tanssitaan, liikutaan, körötellään,
leikitään, rentoudutaan. Musiikkisatuja,
laululeikkejä, leikkiloruja, kehorytmejä.
Toiminta suunnataan vaihtelevasti sekä
perheen pienimmille että isommille lapsille.
Käytössä monipuoliset soittimet ja
musiikkileikkimateriaalit. Vanhempi mukana.

105€

16.20-17.00

2

Virkeät vauvat 3kk-11kk.

Soitetaan, lauletaan, tanssitaan, körötellään,
lorutellaan, leikitään, rentoudutaan. Käytössä
monipuoliset soittimet ja
musiikkileikkimateriaalit. Vanhempi mukana.

65€

17.05-18.00

3

Muksumuskari 3-5v
askartelulla.

Ikätasolle sopivaa musisointia, tanssia,
laululeikkejä, loruja, arvoituksia, kehorytmejä,
draamaleikkejä sekä soitin/äänisatuja.
Musiikkileikkien kautta tutustumme eri
teemoihin kuten värit, numerot, eläimet tai
kulkuneuvot. Havainnollistamismateriaaleina
toimivat esimerkiksi kuvat, lorukortit,
leikkikello, kirjaimet, käsinuket, huivit,
pomppuhevoset tai vanteet. Soiton-, liikkeenja laulun kautta käymme läpi ikätasolle
sopivia musiikin elementtejä kuten voimakas
elefantti - hiljainen hiiri, korkea lintu - matala
karhu sekä hidas kilpikonna – nopea auto.
Soittimista tutustumme rytmi ja
lyömäsoittimiin sekä rumpuihin.
Opetuskertoja lukuvuodessa 33 (syksy+kevät),
joista askartelukertoja 6.

75€

18.05-19.00

4

Viikarimuskari 5-6v
askartelulla.

Ikätasolle sopivaa musisointia, tanssia,
laululeikkejä, loruja, arvoituksia, kehorytmejä,
draamaleikkejä sekä soitin/äänisatuja.
Virittäydymme musiikillisiin teemoihin myös
liikuntaleikkien ja satujumpan kautta.
Liikkeen-, soiton-, kuuntelun- ja äänenkäytön
myötä opimme hahmottamaan musiikillisia
vastakohtia kuten hitaasti-nopeasti, kiihtyvähidastuva, voimakkaasti-hiljaa, voimistuenhiljentyen, korkealla-, keskitasolla-, matalalla,
iloinen- surullinen, ääni-tauko sekä
tutustumaan rytmeihin ja musiikin aakkosiin.
Joskus syvennymme musiikin elementteihin
ikätasolle sopivien väritys/piirustustehtävien
kautta. Musiikkileikkien ohella tulevat tutuiksi
monet opettavaiset teemat kuten kirjaimet,
numerot ja muodot. Lapset pääsevät
kokeilemaan rytmisoittimien ja
lyömäsoittimien lisäksi myös
instrumenttisoittimia kuten piano, rummut,
djembe, kantele, ukulele, kitara, viulu, sello,
haitari ja nokkahuilu. Ei tarvita aiempaa
kokemusta soittamisesta tai omia soittimia.
Opetuskertoja lukuvuodessa 33 (syksy+kevät),
joista askartelukertoja 6.

75€

Ti

15.30-16.10

5

Sisarusmuskari
(vanhempi + kaksi lasta
esim. vauva + 1-4v).

Katso nro 1.

105€

16.15-16.55

6

Taaperomuskari 1v.

Soitetaan, lauletaan, tanssitaan, liikutaan,
körötellään, lorutellaan, leikitään,
rentoudutaan. Käytössä monipuoliset soittimet
ja musiikkileikkimateriaalit. Vanhempi
mukana.

65€

17.00-17.40

7

Nappulamuskari 2-3v.

Soitetaan, tanssitaan, liikutaan, leikitään,
rentoudutaan. Musiikkisatuja, laululeikkejä,
leikkiloruja, kehorytmejä. Käytössä
monipuoliset soittimet ja
musiikkileikkimateriaalit. Vanhempi mukana.

65€

17.45-18.40

8

Muksumuskari 3-5v
askartelulla.

Katso nro 3.

75€

18.45-19.40

9

Musajengi 6-8v.

Soitetaan eri instrumenttisoittimia: piano,
rummut, djemberummut, kantele, ukulele,
kitara, viulu, sello, haitari, nokkahuilu ja
huilu. Opetellaan yhteissoiton sekä
nuotinluvun alkeita. Nuotteihin yhdistetään
värit, jolloin soittaminen helpottuu.
Tutustumme leikkimielisesti teorian- ja
säveltapailun alkeisiin liikkuen, soittaen,
laulaen ja kuunnellen. Lisäksi eläydymme
musiikin peruselementteihin, käsitteisiin ja
sanastoon kuten rytmilajit, melodia,
dynamiikka, harmonia, sointiväri ja muodot.
Opetuksessa käytetään hyväksi myös
musiikkipelejä. Teemme joskus tunnin
aiheisiin liittyviä tehtäviä. Soiton päätteeksi
otamme leikkihetken rennolla asenteella.
Kevätkaudella myös musiikkiopiston
soitonopettajat esittelevät soittimia.
Hyödyllinen musiikkiopistoon pyrkiville.
Sopii myös harrastuskurssiksi. Ei tarvita
aiempaa kokemusta soittamisesta tai omia
soittimia.

75€

Ke

To

15.45-16.25

10

Virkeät vauvat 3kk-11kk.

Katso nro 2.

65€

17.00-17.55

11

Muksumsukari 3-5v
askartelulla.

Katso nro 3.

75€

18.00-18.55

12

Musajengi 6-8v.

Katso nro 9.

75€

15.35-16.15

13

Taaperomuskari 1v.

Katso nro 6.

65€

16.20-17.15

14

Viikarimuskari 5-6v
askartelulla.

Katso nro 4.

75€

17.20-18.15

15

Liikuntaleikkimuskari 35v.

Soitetaan, lauletaan, liikutaan, tanssitaan,
voimistellaan, rentoudutaan. Satujumppaa cdlevyltä. Lisäksi liikuntaleikkejä esimerkiksi
hipat, polttopallo, hiirenhäntä, maa-meri-laiva,
peilileikki, värileikki, temppuradat. Soittimia
mukana myös liikuntaleikeissä. Käytössä
monipuoliset liikuntaleikkivälineet ja
soittimet. Värivarjo, vanteet, ryömimistunneli
pomppupallot/pomppuhevoset, pallomeri,
hyppyesteet, keppihevoset, liukumäki,
kävelytaso, pallot jne. Liikuntaleikkiosuudet
tunnista muskariluokan viereisessä
peilisalissa. Soittimista tutustumme
rytmisoittimiin, lyömäsoittimiin ja rumpuihin.
Soittamisen ja musiikkileikkien kautta
tutustumme eri teemoihin ja käsitteisiin kuten
värit, numerot, eläimet tai kulkuneuvot

75€

18.20-19.15

16

Musajengi 6-8v.

Katso nro 9.

75€

-Muskariin saa tutustua kaksi peräkkäistä kertaa veloituksetta.
-Sisarusalennus on musiikkileikkikoulussa 30 euroa. Mikäli samasta perheestä on oppilaita
sekä musiikkiopistossa että musiikkileikkikoulussa, on sisarusalennus 50 euroa.
- Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluryhmiin osoitteessa https://kuusamo.eepos.fi
- Ilmoittautuessa sisarusmuskariin täytä molemmista lapsista oma lomake.
- Opetus alkaa maanantaista 22.8.2022 alkaen Kuusamotalolla osoitteessa Kaarlo Hännisen tie 2,
93600 Kuusamo.
-Mikäli sinulla on kysyttävää musiikkileikkikoulusta, voit ottaa yhteyttä musiikkileikkikoulun
opettaja Päivi Hannulaan.
-puh: 040 860 8605. paivi.hannula@kuusamo.fi

