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Perustiedot 
● Haukiputaan koulu 

● 6 lk. YM-valinnainen 

Kokonaisuuden kuvaus 
 

Halusin kokeilla jotain uutta oppilaiden kanssa. Makey makey rakennussarja on minulle 

uusi tuttavuus.Tämä projekti muodostuu neljästä vaiheesta (esim. kaksi kaksoistuntia). 

Oppilaat suunnittelevat pienen rytmin, jonka he soittavat eri tuotteista/materiaaleista 

kokoamalla soittimella. Tuotos äänitetään Bändlabilla.Tuotos muutetaan Makey makey- 

rakennussarjan avulla uudeksi äänitteeksi. 

 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 
Ympäristöoppi, musiikki, teknologia 

Tavoitteet 
● YM: Mitä ääni on? 

● MU: puolinuotin ja neljäsosanuotin aika-arvot sekä rytmin luominen niillä 

● Laaja-alainen osaaminen: Innostaa oppilaita parityöskentelynä luomaan rytmiä ja 

keksimään, millä materiaaleilla sitä soitetaan. Toimia toisen oppilaan kanssa 

vuorovaikutustilanteessa ja ilmaista itseään soittamalla.  Toisen oppilaan 

huomioiminen ja hänen mielipiteidensä kuunteleminen sekä löytää kumpaakin 

osapuolta tyydyttävät ratkaisut toiminnassa. 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
● Tietokone, rytmin nauhoitus: Bändlab 

● Makey makey- rakennussarja 

● makeymakey.com 

 

Arviointi 
Oppilaat pohtivat, vastasiko heidän suunnittelemansa rytmi soitettuna muodostamallaan 

soittimelta siltä, miksi he sen alunperin sunnittelivat. Keskustelun avulla mietitään, miten 

heidän soittimestaan lähti ääni. Oppilaat arvioivat tuottamansa tuotoksen ja muokatun uuden 

äänitteen eroavaisuuksia. Oppilaat antavat henkilökohtaista palautetta parityöskentelystä.  
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1. vaihe: Mitä ääni on? 

 

Tarvittavat välineet 
● tietokone 

 

Tavoite 
Oppilas ymmärtää, miten ääni syntyy.  

Kuvaus 
Tunnin orientoitumiseksi soitetaan sävelkulku, luonnon ääni, rakennetun ympäristön ääni. 

 

Tiedon etsiminen itsenäisesti seuraaviin kysymyksiin Glassroomissa: 

● Mistä ääni syntyy? 

● Miten ihmisen ääni syntyy? 

● Millaisia ääniä voi olla? 

 

2. vaihe: Rytmi 
Tarvittavat välineet 

● paperia 

● kynä 

Tavoite 
Oppilas osaa suunnitella rytmiä ja tuottaa sitä kehollaan. 

Kuvaus 
Kerrataan opettajajohtoisesti neljäsosa- ja puolinuotin aika-arvo ja merkintä sekä 4/4-tahti. 

● Oppilaat muodostavat parit. He suunnittelevat rytmin, joka kestää 6-8 nuottia. 

● Parit harjoittelevat rytmin soittamista kehon osilla. 

 

 

3. vaihe: Soittimen valmistaminen, rytmin soittaminen ja 
äänittäminen 
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Tarvittavat välineet 
● Erilaisia tavaroita YM-luokasta: pulloja, metalli- ja muovilevyjä, laseja, metalli- ja 

muovipuikkoja jne. 

● tietokone -> bandlab 

 

Tavoite 
Oppilaat toteuttavat suunnittelemansa musiikin ja oppivat äänittämään sen Bandlabiin. 

 

Kuvaus 
Oppilasparit tekevät haluamistaan tavaroista/materiaaleista soittimen. He merkitsevät 

tekemäänsä tahteihin soittimen äänet. He harjoittelevat soittamaan suunnittelemansa 

musiikin. Tämän jälkeen soitto äänitetään Bandlabiin. (Oppilaille ohjeistus bandlabin käytöstä, 

jos he eivät ole sitä ennen käyttäneet.). 

 

 

 

4. vaihe: Äänitteen muokkaaminen Makey makey- 
rakennussarjalla 

Tarvittavat välineet 
● tietokone: makey ohjelma (banjo, piano jne.) 

● Makey makey- rakennussarja 

 

Tavoite 
Oppilaat oppivat käyttämään Makey makey- rakennussarjaa. He pystyvät muokkaamaan 

suunnittelemansa tuotoksen Makey makey sarjan avulla uuteen sovellukseen. 

Kuvaus 
Oppilaat valmistavat uudelleen soittimensa ja harjoittelevat musiikinsa. Tämän jälkeen he 

valitsevat makeymakey.com- sivulta itselleen soittimen, jonka avulla he luovat uuden 

äänitteen suunnitellusta musiikista. 

 

Reflektio 
Ehdin tehdä tästä projektista vaiheet 1-3. Oppilaat olivat innostuneita asiasta ja he 

suunnittelivat rytmityksiä ja tekivät, mitä ihmeellisimpiä soittimia (ääniä). Nauhoitus 

bandlabiin onnistui mainiosti ja ohjelmassa äänitteet lähtivät uuteen kiitoon. Oppilaat alkoivat 

muokata siihen lisäksi esimerkiksi rumpuja. Valitettavasti en ehtinyt etäopetukseen 

siirtymisen vuoksi kokeilemaan vaihetta 4. Kokeilin itse Makey makeytä. Siinä voi valita 

soittimekseen esimerkiksi pianon ja johtaa painikkeen pianon tiettyyn koskettimeen. Vain 
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oppilaat olisivat voineet näyttää minulle, miten tämä rakennussarja toimii suunnittelemassani 

opetustilanteessa. 

Itselleni tuli ajatus, että Makey makeytä voisi käyttää myös erityisryhmissä. Jos vaikka opettaa 

oppilaalle yksilöllisen suunnitelman mukaisesti käsitteitä, voi rakentaa sitä varten oman 

ohjelman.     

 

Kuvia 

 
 

 


