
  MUSIIKKI 

 

Lämmittely 

 

Millaista musiikkia vanhassa kotimaassasi kuunnellaan paljon? 

Nimeä lempiartistisi ja kerro, millaista hänen musiikkinsa on. 

Missä tilanteessa vanhassa kotimaassasi kuunnellaan musiikkia (kotona, ystävien kanssa, 

juhlissa…)? 

Missä, mihin aikaan ja kenen kanssa sinä kuuntelet musiikkia? 

Millaisia tansseja vanhassa kotimaassasi on? 

Missä tilanteissa vanhassa kotimaassasi tanssitaan? 

Missä ja kenen kanssa sitä tanssit? 

Mitä tansseja sinä osaat tanssia? 

Mikä on sinun lempitanssisi? 

Millaista on suomalainen kansanmusiikki? 

Millaista on Lapin musiikki? 

Millaista on monien suomalaisten suosikkimusiikki?  

Millaisia musiikkifestivaaleja Suomessa on? 

Nimeä mahdollisimman monta suomalaista laulajaa tai bändiä. 

Kuka on sinun suomalainen suosikkiartistisi (laulaja tai bändi)? 

Mitä moderneja tanssi- tai musiikkikilpailuja Suomessa on? 

Millaista suomalainen karaokekulttuuri on? 

Missä tilanteissa suomalaiset tanssivat? 

Millainen on suomalainen tanssilavakulttuuri? 

Nimeä tanssit, joita Suomessa tanssitaan (esimerkiksi tanssilavoilla).  

 

Sanastoa 

 

laulaja 

bändi 

biisi / laulu / kappale 

laulun sanat 

laulun sävel / melodia 

keikka (olin keikalla) 

festarit 

fani 

konsertti 



  MUSIIKKI 

jamit 

jazz 

blues 

rock 

rocklyriikka 

klassinen musiikki 

etno 

pop 

iskelmä 

heavy 

tekno 

country 

 

 

Dialogit 

 

A. Ostat lipun konserttiin. 

B. Kysyt konserttilipuista, paikasta ja palveluista. 

C. Juttelet bändistä / lempimusiikista kaverin kanssa. 

D. Olet baarissa kuuntelemassa bändiä. Juttele miehen / naisen kanssa. 

 

Bändiä kuuntelemassa  

Olet baarissa kuuntelemassa jazzia. Et tykkää yhtään. Kysyt naiselta / mieheltä sinun vieressä, 

mitä hän ajattelee.  

 

SINÄ:  (Kysyt naiselta/ mieheltä hänen mielipidettä bändistä) 

KAVERI:  ***** 

SINÄ:  (Kysyt vielä lisää jotakin) 

KAVERI:  ******* 

SINÄ:  (Kerrot omaan mielipiteesi bändistä) 

KAVERI:  ***** 

SINÄ:  (Olet eri mieltä) 

KAVERI: ******* 

SINÄ:  (Yrität jatkaa keskustelua, mutta kaveri on vähän hiljainen) 

KAVERI: ***** 

SINÄ:  (Pyydät anteeksi, että sinä olit vähän tungettelevainen) 
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KAVERI:  ******* 

SINÄ:  (Kerrot, että lähdet kotiin) 

KAVERI:  ***** 

 

Malli 

 

Bändiä kuuntelemassa 

Olet baarissa kuuntelemassa jazzia. Et tykkää yhtään. Kysyt naiselta / mieheltä sinun vieressä, 

mitä hän ajattelee.  

 

SINÄ:  Hei, mitäs tykkäät bändistä? 

KAVERI:  No on tää aika hyvä. Mä olen ollut heidän keikalla ennenkin. 

SINÄ:  Missä se keikka oli? 

KAVERI:  Helsingissä, Vuosaaressa. 

SINÄ:  Joo. Mun mielestä kitaristi ei ole oikein hyvä. Se on pikkusen myöhässä koko 

ajan. 

KAVERI:  Kitaristi on just hyvä. Hitaus kuuluu asiaan. 

SINÄ:  Eikä kuulu, se kuulostaa vähän kamalalta. 

KAVERI:  Jaa no ei mun mielestä…. 

SINÄ:  Mitä muita bändejä sä käyt katsomassa? 

KAVERI: No en paljon muita, tää on mun lempibändi. 

SINÄ:  Anteeksi, sä et taida olla oikein puhelias tänään…. 

KAVERI:  Joo, en…mä haluan kuunnella tätä musiikkia. 

SINÄ:  Kiitos seurasta, mä lähden kotiin! 

KAVERI: Moi, moi! 
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Tilannetehtävät  

 

1. Haluat ostaa lipun konserttiin. Sinulla on monta kaveria ja haluaisitte ryhmä-alennuksen. 

2. Haluat pyytää kaveriasi konserttiin. Mihin? Milloin?  Miksi? 

3. Haluat mennä konserttiin, mutta et tiedä, mikä se voisi olla. Kysyt neuvoa. 

4. Haluat mennä konserttiin, mutta internetin lippupalvelu on rikki. Valitat asiasta. 

5. Konsertti oli huono. Valitat konsertista. 

6. Et tiedä, miten konsertissa pukeudutaan. Kysyt neuvoa kaverilta. 

7. Olet festivaaleilla ja haluaisit istua toisen ihmisen viereen. 

8. Olet musiikkikaupassa ja haluat kysyä sinun lempimusiikista. 

9. Haluat ostaa uuden soittimen tai kaiuttimen (minkä?). Kysy siitä lisätietoja! 

 

Mielipide  

A. Kun opiskelen tai teen työtä, on hyvä kuunnella musiikkia. 

Miten musiikki vaikuttaa sinuun? 

Millainen musiikki auttaa, millainen häiritsee? 

Kuinka kovalla musiikki saa olla (volyymi)? 

Mistä sinä kuuntelet musiikkia (Spotify, radio, CV-levy, YouTube…) 

B. Rakastan hiphopia / rapia / klassista musiikkia. 

Kerro yksi tai monta esimerkkiä sinun lempimusiikista. 

Miksi tykkäät tästä musiikista? 

Milloin / miten haluat kuunnella tätä musiikkia? 

Millaisia tunteita sinulla on, kun kuuntelet tätä musiikkia? 

Kenelle suosittelet sitä? 

C. Konsertissa / Festivaaleilla 

Mikä on hyvä konsertti- tai festivaalimuistosi? 

Miten ihmiset käyttäytyvät konsertissa / Festivaaleilla? 

Miten sinun mielestä pitäisi pukeutua konsertissa/ festivaaleilla? 

Kenen kanssa haluat mennä konserttiin tai festivaaleille? 

Mihin konserttiin / festivaaleille haluaisit mennä? Miksi? 

D. Mitä musiikki minulle merkitsee? 

Mitä saat musiikista? 

Mihin musiikkia tarvitset? 

Millaisia tunteita musiikki sinussa herättää? 

Vaihteleeko se eri päivinä? 
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E. Millaista musiikkia kuuntelet? Kerro ainakin 3 erilaista musiikkityyliä. 

F. Millaisesta musiikista et tykkää? Miksi? 

G. Kuka on sinun mielestäsi hyvä laulaja? Suomessa ja kotimaassasi. 

H. Mikä on mielestäsi hyvä bändi? Suomessa ja kotimaassasi. Fanitatko jotakin 

laulajaa tai bändiä? 

I. Millaista musiikkia suomalaiset kuuntelevat sinun mielestäsi? Entä sinun 

kotimaassa, millaista musiikkia ihmiset kuuntelevat siellä? 

J. Milloin kuuntelet musiikkia? 

K. Tiedätkö yhtään musiikkiohjelmaa televisiossa? 

L. Ostatko CD-levyjä tai lataatko musiikkia netistä? Onko rikos ladata musiikkia tai 

elokuvia ilmaiseksi internetistä? 

M. Esittele suomenkielinen biisi (kappale, laulu), joka on tehnyt sinuun vaikutuksen 

tai josta tykkäät tällä hetkellä kovasti. 


