Valisin loo „Sünnipäev“ Riine Pajusaare raamatu „Pillid laulavad“ CD pealt.
Kogu tegevus sobib peamiselt lastele, kes saavad 6-aastaseks ja sealt edasi.
Sünnipäevaloo järgi saab teha lõimitud tegevusi. Panen kirja mõned näited, millest osad on endal läbi
proovitud ja osad on mõttemängudes edasi arenenud.
1.
2.
3.
4.

Kuula lugu – kas tunned ära, mis laul see võiks olla.
Kuula lugu – loo ajal lüüakse mitu korda ühte heleda kõlaga pilli. Mis pill see võiks olla?
Kas sa panid tähele, mitu korda see pill lõi? Kas meie seas on lapsi, kes on just nii vanad?
Kas trianglilöögid olid ühesuguste vahedega? Katsu panna käepäraseid vahendeid selliste
vahedega nagu sulle tundub, et trianglilöökide vahel oli.
5. Kuula uuesti – mitu korda see lugu kordub? Kas see lugu on alati ühes kõrguses? Kas seda
mängib üks pill või erinevad pillid?
Siinjuures avaneb võimalus tutvustada pille lähemalt.
Jagasin sünnipäevaloo pillide kaupa osadeks: tuuba, flööt ja oboe. Lisasin iga
sünnipäevaloo osale juurde veel ühe väikese lõigu sama pilliga mängitud pala
plaadilt „Tiina ja orkester“ (Simsa, M. 2001. Tiina ja orkester. Tallinn: Tormikiri)
6. Kuula uuesti ja mõtle, milliseid õnnesoove võiks kujutada tuuba, flööt või oboe. Pane need
soovid ka paberil erinevatele kõrgustele – õhku, maa peale ja maa (vee) alla.
7. Võid kujutleda ka, mis värvid vastavatesse kõrgustesse sobivad ja teha hoopis värvilise lilleaia
vastavate värvidega. Seejuures peaks jääma lastel vabadus enda mõtetele kindlaks jääda.
Lapsed oskavad väga hästi põhjendada, miks nad ühe või teise värvi valivad.
8. Lapsed jagavad omal soovil ennast kolme gruppi ja laulavad seda laulu koos pillimeestega.
Kes laulab siis, kui mängib tuuba; kes laulab siis, kui mängib flööt ja kes siis, kui mängib oboe.
Seda võib teha mitu korda, nii et kõik saavad proovida iga pilliga koos laulmist.
9. Võib laulda koos tuubaga näiteks karu õnnitlusi: mõmm-mõmm ...
Flöödiga näiteks linnu õnnitlusi: tsiu-tsiu ...
Oboega näiteks koera õnnitlusi: auh-auh ...
10. Leia sobivad pillid ja mängi rütmi juurde. Lapsed võivad proovida dirigeerimist.
11. Liikumisega koos avaneb võimalus kujutada ennast mingiks tegelaseks, mis sobib liikuma
koos madala muusikaga jne. Liikuma võib panna ka erinevat värvi lilli, mis liiguvad vastavalt
eelnevatele kokkulepetele. Hiljem võib lilli kokku lugeda, värvide järgi hulkadesse jaotada jne.
12. Iga trianglilöögi juures võib teha ühe kuju. Seda võib teha ka gruppide kaupa, et saaks näha
teiste tegemisi. Kujust võib vabastada sünnipäevalapse pai või tehakse muud kokkulepped
(näiteks mullitajaga mullide tegemine vabastab kujust).
13. Loomulikult saab salvestada erinevaid lauluvõimalusi audacity programmiga ja neid siis
üheskoos kuulata.
Nii saab kombineerida Sünnipäevalaulu erinevate ainevaldkondadega, millega lasteaia õppetöös
igapäevaselt tegeletakse. Jõudu ja fantaasiat laste igapäevaelu rikastamisel.
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