
 
 
 
 
Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta 
kahdeksassa viikossa. 
 
Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa 
ilman pianonsoiton, musiikinteorian ja nuotinluvun perusvalmiuksia. Lapset oppivat 
korvakuulolla ja imitoimalla. Opetuksessa käytetään  iPadeja ja BlockPiano sovellusta. 
Oppiminen tapahtuu kuudessa vaiheessa ja lopuksi kaikki oppilaat soittavat päätöskonsertin 
pianolla/keyboardilla ja iPadeilla   
 
 
Kurssin tavoitteet: oppia nuottiarvoja, soittoa pulssin kanssa, yhteissoittoa sekä pianonsoiton 
alkeita.  
 
Arviointi: Eri vaiheiden tunti suoritusten mukaan. 
 
Kurssin pituus on noin 8 viikkoa, yksi tunti viikossa. 
 
Laitteisto: 

• Yksi iPadi per 3 oppilasta + muutama ylimääräinen jos mahdollista. 
• BlockPiano sovellus ladattuna kaikkiin iPadeihin 
• Yksi digitaalipiano+tuolit 3 kolmelle oppilaalle 
• Korvakuullokkeet neljälle 
• Kuuntelu korvakuullokkeisiin digipianolle ja iPadille. 
• Digitaalipianon sijasta voidaan käyttää akustista pianoa mutta silloin äänen taso 

luokassa kasvaa. 
• Monta keyboardia ja pianoa (mikäli mahdollista) lähempänä loppukonserttia. 

 
Tässä esittelyssä on kurssin kappaleiksi valittu Tuiki, tuiki tähtönen (Twinkle, Twinkle) ja 
Kulkuset (Jingle Bells). Kappaleet voidaan toki vaihtaa toisiin mutta älä valitse liian vaikeita 
teoksia. iPadi ei tee pianonsoittoa helpommaksi! Se vain auttaa oppimisessa. 
 
Kurssin kaksi kappaletta opitaan kuudessa vaiheessa 
 
Vaihe 1. BlockPiano mode  
BlockPiano modessa (tilassa) opitaan soittamaan kappale rytmissä 
https://youtu.be/A-w0m5x2XU4 
  
 
 Vaihe 2. Sormijärjestykset ja käden asento 
Opimme miten sormijärjestyksiä käytetään ja missä asennossa kättä pidetään kun soitetaan.  
 



Vaihe 3. Piano lessons conductor mode 
Conductor modessa BlockPiano näyttää vapaassa tempossa, kosketin koskettimelta miten 
soitetaan https://www.youtube.com/watch?v=3LTJxlF81LI 
 
Vaihe 4. Piano lessons game mode 
Kaikki soittavat rytmissä metronomin tai taustanauhan kanssa ja saavat palautetta 
BlockPianolta. Edetään oppitunnilta (lesson) toiselle ja lopuksi soitetaan nopeammassa 
tempossa. https://www.youtube.com/watch?v=BKcZKy3fjNE 
 
Vaihe 5. Oikea soitin ja music stand mode 
Kun kolmen hengen iPad ryhmä on oppinut stemmansa iPadilla niin se voi siirtyä 
harjoittelemaan  oikealla soittimella. https://www.youtube.com/watch?v=Pn6_mLFNWUI 
 
Vaihe 6. Päätöskonsertti koko ryhmällä.   
Koko luokka esiintyy loppukonsertissa. Kaikki soittavat joko pianoa, keyboardia tai iPadia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MXhDZP4vOSk  
 
https://www.youtube.com/watch?v=eF2PWqkXLaU 
 
 
Tuntisuunnitelma 
 
Mukaile tuntisuunnitelmaa oman luokkasi tarpeiden mukaan. Tässä kuitenkin raamit josta on 
hyvä alkaa.  
 
Tunnit 1-3 

• Käy läpi vaiheet 1-5 ”Tuiki, tuiki tähtösen” kanssa 
 
Tunnit 4-5 

• Aloita vaiheet 1-5 kappaleella ”Kulkuset” ja harjoittele rinnakkain ”Tuiki, tuiki” 
pianolla.  

 
Tunnit 6-8  

• Harjoittele koko ryhmän kanssa loppukonserttia (vaihe 6) 
 
 
Lue yksityiskohtaisemmat ohjeet vaiheista 1-6 alkaen sivulla 3. 
 
  



Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta 
kahdeksassa viikossa. 
 
Opetuksen 6 vaihetta: 
Vaihe 1. BlockPiano mode   sivut 3-4 
Vaihe 2. Sormijärjestykset ja käden asento s. 5 
Vaihe 3. Piano lessons conductor mode s. 6-7 
Vaihe 4. Piano lessons game mode  s. 7-8 
Vaihe 5. Oikea soitin ja music stand mode s. 10 
Vaihe 6. Päätöskonsertti koko ryhmällä s. 11 
 
Vaihe 1. BlockPiano mode 
 
BlockPiano modessa (tilassa) opitaan soittamaan kappale rytmissä 
 
Katso tutorial video 1: https://youtu.be/A-w0m5x2XU4 
 

• Opeta oppilaille ¼, ½ ja 1/8 nuotin merkitys   
• Näytä Tuiki, tuikin ensimmäinen ”blokki”. Pyydä lapsia taputtamaan rytmiä samalla 

kun näytät säveliä yksi kerrallaan vasemmalta oikealle. Aloita sisään laskulla neljään. 
 

 
Twinkle, Twinkle block 1 
 

• Avaa Twinkle, Twinkle  BlockPiano modessa 
 

 
 

• Paina start 
             

 



 
 

• Anna oppilaiden soittaa level 1, kolme oppilasta per iPad. Pyydä ryhmää viitata kun 
he onnistuvat saamaan 4 tai 5 tähteä. 

• Anna palautetta ja anna lasten kuulla omaa soittoaan. Ryhmä voi tämän jälkeen jatkaa 
tasolle 2 ja sitten konsertti tasolle (concert level) 

 

 
 

• Pyydä lapsia kertomaan kuinka moniäänisesti he soittavat. Kenellä on melodia? 
Kenellä basso? 

• Parhaat äänitykset voidaan jakaa Airdropin kautta opettajan koneelle. Muista nimetä 
tiedosto ryhmän mukaan. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Vaihe 1 kun siirrytään Kulkuset kappaleeseen 

• Muuten kuten yllä mutta opeta myös pisteellisen nuotin ja kokonuotin merkitys. 
  

Ryhmä voi kuulla omaa soittoaan 
painamalla valkoista play ikonia palaute 
näkymän yhteydessä. 
 

Paina keltaista ikonia jos 
haluat jakaa äänityksen 
opettajan iPadille. 
 
 

Lisää äänitiedostoon 
ryhmän nimi. 
 

Ja äänitiedosto opettajan 
iPadille Airdropin kautta. 



Vaihe 2. Sormijärjestykset ja käden asento 
 
 
Vaiheessa 2 opimme miten sormijärjestyksiä käytetään ja minkälaisessa asennossa kättä 
pidetään kun soitetaan.  
 
 

• Käy läpi sormien numerointi. Kerro pääperiaatteesta että kaikilla sormilla on oma 
sävel. ”Pitkän päälle näin on helpompi soittaa” 

 

 
 

• Opeta oikea käden asento pyöristetyin sormin: ”niin kuin sinulla olisi omena kädessä” 
• Näytä alla oleva kuva jossa on Tuiki, tuikin sormijärjestys lesson 1:lle. Siniset 

ympyrät viittaavat vasempaan käteen, oranssit oikeaan. 
 

Twinkle Lesson 1 
 

 

 
vasen käsi       oikea käsi 
 

• Harjoittele lesson 1 sormijärjestystä kädet ylhäällä tai pulpetin päällä.  
 

 
Twinkle Lesson 2  

 

 
oikea käsi       vasen 
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Vaihe 3. Piano lessons conductor mode 
 
Katso tutorial video 3: https://www.youtube.com/watch?v=3LTJxlF81LI 
 
Conductor modessa BlockPiano näyttää vapaassa tempossa, kosketin koskettimelta miten 
soitetaan. Jos tämä tuntuu helpolta siirry vaiheeseen 4 (piano lessons game).  
 

• Valitse ”piano lessons conductor mode” menu sivulta 
 

 
            

• Valitse kuka on ”kapellimestari” painamalla toivottua ikonia. Keskimmäinen ikoni, 
pianojen välissä, on opettajalle mikäli hän haluaa osallistua neljäntenä soittajana. 
 

 
 

• Paina start 
 

 
 

• Muuta kaikki pianot piano 1:ksi nuolilla koskettimien yläpuolella. 
 

  
. 

 

Valitse piano 1 nuolilla. 
Painamalla oranssia 
ympyrää hiljennetään 
demopianon soitto. Pidä se 
kuitenkin alussa päällä.  
 



 
 

• Paina vihreää play ikonia 
 

 
 

• Ensimmäinen soitettava sävel näkyy nyt sinisenä. Kun ”kapellimestari” painaa sinistä 
kosketinta kaikkien pianojen seuraava ääni tulee siniseksi. 

 
• Kapellimestari suorittaa sisään laskun ja yhteissoitto alkaa. Aloita lesson 1:stä 

  
• Huomioi oikeat sormijärjestykset. Käden asento voi odottaa vaiheeseen 5 kun 

soitetaan oikealla soittimella. 
 

• Pyydä kaikkia vuorollaan olemaan kapellimestari 
 

• (Tarpeen mukaan) Jos oppilailla on vaikea soittaa yhdessä, opettaja voi olla mukana 
neljäntenä soittajana ja kapellimestarina. Tällöin opettaja johtaa harjoitusta pienestä 
keskusblokista. Vaihda kapellimestarin paikka keskusblokkiin menu sivulta.  

 

 
 
Kierrä keskusblokkia nuoli ikoonista niin että se tulee lähelle iPadin reunaa. 

 

 
 

• Pyydä oppilaita kuuntelemaan omaa soittoaan. Kaikki nauhoitetaan! 
 

• Siirry seuraavana ”oppituntiin” (lessons). Kun oppilaat osaavat soittaa lesson 3 (puolet 
kappaleesta) conductor modessa he voivat siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

Kierrä keskusblokkia 
saadaksesi mukavamman 
soittoasennon. 

Opettaja voi olla neljäntenä 
soittajana johtamassa 
harjoitusta keskusblokista. 
Vaihda kapellimestarin 
paikka keskusblokkiin menu 
sivulta. 



Vaihe 4. Piano lessons game mode 
 
Katso tutorial video 4: https://www.youtube.com/watch?v=BKcZKy3fjNE 
 
Neljännessä vaiheessa kaikki soittavat rytmissä metronomin tai taustanauhan kanssa ja saavat 
palautetta BlockPianolta. Edetään taas oppitunnilta (lesson) toiselle ja lopuksi soitetaan 
nopeammassa tempossa. 
 

• Valitse ”peli” ikoni menu sivulta. 
 

             
 

• Paina start 
 

 
 

• Kaikilla tulee taas olla piano 1 kuten vaiheessa 3.   
 

   
 

• Pyydä oppilaita ensin katsomaan miten iPadi soittaa malliksi. Paina play. 
 

 
 

  



• Näytä miten keskusblokin nuotteja painamalla näkee vastaavat koskettimet. 
 

 
 

• Pyydä oppilaita soittamaan BlockPianon mukana ja saamaan palautetta. Aloita ”lesson 
1”. 
 

• Pyydä oppilaita kuuntelemaan omaa soittoaan. Kaikki nauhoitetaan! 
 

 
 
• Palautteen tulee olla 4 tai 5 tähteä jotta voi siirtyä seuraavaan ”lesson”. 

 
• Kun oppilaat ovat oppineet lesson 3:n he voivat kokeilla nopeampaa tempoa. 

 

 
 

• Tämän jälkeen ryhmä on valmis siirtymään oikean soittimen äärelle, kolmen ryhmissä. 
Katso vaihe 5. 
  

Näytä miten keskusblokin 
nuotteja painamalla näkee 
vastaavat koskettimet. 
Pyydä oppilaita 
opettelemaan jokainen jakso 
ulkoa. 

Valitse nopeampi tempo 
tempo ikoonista. ”Concert” 
on aina nopein tempo. 

Pyydä oppilaita kuuntelemaan omaa 
soittoaan painamalla valkoista play 
ikonia palautteen yhteydessä. 



Vaihe 5.  Oikea soitin ja music stand mode 
 
Katso tutorial video 5 https://www.youtube.com/watch?v=Pn6_mLFNWUI 
 
Kun kolmen hengen iPad ryhmä on oppinut stemmansa iPadilla niin se voi siirtyä 
harjoittelemaan  oikealla soittimella. Kolme oppilasta mahtuu täyspitkän pianokoskettimiston 
äärelle. 
 

• Aseta iPad pianon nuottitelineelle ja avaa BlockPianon ”music stand mode”. 
• Vain stemmat joita harjoitellaan tulee näkyä ja kuulua. Piilota stemma painamalla 

oranssia ympyrää koskettimiston yllä. 
 

  
. 

• Opettajalla on hyvä olla kopio nuoteista. Nuotit löytyvät menu sivulta sheet music 
painikkeen avulla. Nuotit ovat tulostettavia. Voit tarvittaessa lähettää ne pdf-
tiedostona sähköpostitse toiselle koneelle jolla voit tulostaa. 

• Opettaja ja enintään kolme oppilasta kuuntelevat soittoaan korvakuulokkeilla 
häiritsemättä toisia.  

• Jos opettaja seisoo pianon äärellä, oppilaiden takana, hän voi siirtää keskusblokin ja 
play nappulan mukavampaan asentoon iPadin yläosaan. Tämä tehdään nuoli ikonin 
avulla. 

 

 
 

• Soita ensin hitaassa tempossa ja sitten nopeammassa.  
• Soita piano 1 kahden oktaavin välein. 
• Opettaja voi harjoitella kolmantena soittajana kahden oppilaan kanssa.  
• Kiinnitä huomiota käden asentoon. 
• Soita ”Tuiki, tuiki” lesson 3 (puolet kappaleesta). Auta tarpeen mukaan. 
• Soita myös perinteisesti ilman iPadia. 
• Suuret aploodit! 
• Pyydä oppilaita harjoittelemaan kappaleen loppu samalla tavalla kuin alun. 
• Pyydä seuraavaa ryhmää tulemaan pianon äärelle. 
• HUOM! Ne oppilaat jotka ensin ovat oppineet ”Tuiki, tuiki” kappaleen piano 1 

stemman kokonaan voivat muodostaa uuden ryhmän joka alkaa harjoittelemaan piano 
2 stemmaa. Harjoitus aloitetaan vaiheesta 3 (conductor mode). Jos mahdollista uusi 
ryhmä voisi saada oman iPadin niin että ne oppilaat vanhasta ryhmästa, jotka vielä 
harjoittelevat piano 1 stemmaa voivat jatkaa omalla iPadilla kuten aikaisemmin. 
 

 
 
 

• Nopeimmat oppilaat voivat piano 2:n jälkeen jatkaa piano 3:lla vastaavalla tavalla.  

Stemma kahta harjoitellaan valitsemalla 
piano 2 jokaiselle soittajalle. Käytä 
nuolia. 

Siirrä keskusblokki ja play nappi iPadin yläosaan 
nuolien avulla.  

Oranssin ympyrän avulla piilotetaan 
tarpeettomat stemmat. 
 



Vaihe 6. Päätöskonsertti koko ryhmällä.   
 
Katso konsertti video https://www.youtube.com/watch?v=MXhDZP4vOSk  
  

• Koko luokka esiintyy loppukonsertissa. Kaikki soittavat joko pianoa, keyboardia tai 
iPadia. Opettaja osallistuu tarpeen mukaan. 

• Orkesteri synkronoidaan siten että yhden iPadin BlockPiano game moden 
taustamusiikki vahvistetaan kaikkien kuultavaksi. 

• Valitse ”consert” taso.  
• Muut soittavat musiikkia mukana pianolla, keyboardilla tai iPadilla. 
• Muut iPadit soittavat BlockPiano conductor modessa. 

 
 Katso tutorial video 2 https://www.youtube.com/watch?v=eF2PWqkXLaU  
 

• Kokeille myös siten että toiset iPadit soittavat BlockPiano game modessa ilman omaa 
taustamusiikkia. Tällöin kaikkien iPadien on painettava play nappia tarkasti samaan 
aikaan! Säädä muiden iPadien taustamusiiki nollaksi volyymi nappulasta. 

 

 
 

 
Sääda muiden iPadien 
taustamusiiki nollaksi 
volymi nappulasta. Vain 
pianon ääni kuuluu. 
  


