
Laul teeb rinna rõõmsaks 
Piret Kärtner 

Keeleosakonna juhataja 

HTM 



 



Miks ma ei kasuta laule? 

Titekad! Ainult lastele! 

Appi, ma ei pea viisi! 

See ei ole tõsine töö! 

Liiga palju ettevalmistust! 



Miks ma kasutan laule? 

 Tempel mällu igaveseks- muusika ja rütm toetavad mälu 

 Häälduse lihvimine 

 Muusikaline intelligentsus (muusikaline intelligentsus väljendub inimese võimes ära 
tunda ja jäljendada rütmi, laulda või ümiseda järele meloodiat, luua ise muusikat ja 
seda esitada, samuti muusikalises kuulmises ja mälus. Seda on peetud üheks kõige 
varem avalduvaks intelligentsuse liigiks. Mõned lapsed hakkavad enne ümisedes 
meloodiat jäljendama kui esimesi sõnu ütlema). 

 Laulud  lisavad vaheldust tundidesse  

 Laulud aitavad muuta tunni tempot  

 Laulud aitavad kinnistada õpitud sõnavara ja keelestruktuure  

 Laulud võivad motiveerida 

 Laulud aitavad õppijatel mõista sihtkeele kultuuritausta  

 Laulud aitavad arendada kuulamisoskust   

 



Missuguseid laule kasutada? 

Laulumängud 

Liigutustega laulud 

Tähtpäevalaulud 

Muusikaajalugu (polkast rockini) 

Edetabelilood 

jms 



Valikupõhimõtted 

Eesmärk 

Ea- ja tasemekohasus 

Mida selle lauluga saaks teha? 

   
 



Kust ma leian laule? 

 Youtube 

 Lauluraamatud CDga 

 CD 

 



Kuidas? 

 Peaaegu nagu laulukooris 

1)Õpetada selgeks laulus esinevad uued sõnad.  

2) anda laulusõnad prindituna kätte..  

3) Mängida laul ette. 

4) Korrata laulusõnu rütmis . 

5) Laulda kaasa. 

 Alustame pealkirjast 

1) Pealkiri on „Sügis“ 

2) „Pakkuge sõnu, mis võiksid selles laulus olla“ 

3) „Kuulake ja märgistage sõnad, mida kuulsite“ 

  „Haihtuvad sõnad“ 

 



Täienda –tüüpi kuulamisharjutused 

 Muusikaline etteütlus 

 Osaline etteütlus (ette on antud 1.,3.,5. jne rida või 2.,4.,6. jne rida) 

  Täida lüngad I ( laulusõnadest on välja võetud iga 6-7 sõna ning 

õppijad peavad puuduvad sõnad lünkadesse kirjutama. Puuduvad 

sõnad on antud teksti all sõnakastis) 

 Täida lüngad II (( laulusõnadest on välja võetud iga 6-7 sõna ning 

õppijad peavad puuduvad sõnad lünkadesse kirjutama) 

 täida lüngad III ( laulusõnadest võib välja jätta ka teatud   sõnaliigid 

(omadussõnad, sidesõnad jne.), grammatilised kategooriad ( 
minevikus olevad tegusõnad, omadussõnade keskvõrded jne) või 

temaatilised sõnad (jõulusõnad, talvesõnad, koolisõnad  jne). 

 Kirjuta riimuvad sõnapaarid  

 



Muuda-tüüpi kuulamisülesanded 

Asenda allajoonitud sõnad vastandsõnadega 

(„pikk“ p.o. „lühike“)   

Asenda allajoonitud sõnad samatähenduslike 

sõnadega ( „pisike“ p.o. „tilluke“) 

Asenda allajoonitud sarnaselt  kõlav sõna 

tegelikult kuulduga („tornituled“ p.o. 

„tormituuled“)  

Paranda õigekirja või grammatikaviga   

 



Järjesta  

Järjesta tähed sõnaks 

(anagramm) 

Järjesta sõnad reaks 

Järjesta read 

Järjesta salmid 

Sordi read kahte erinevasse laulu 

ja järjesta need seejärel 



Kuidas tundub? Kas miski 

inspireeris? 


