
Music 2: 
Muusikapala kirjutamise 
ressurss  



Tere tulemast ARTSQUAD projekti muusikaressurssidele. Need ressursid on välja 
töötatud, et demonstreerida kuidas muusikat saab kasutada haridusliku vahendina et 
arendada võtmeoskuseid, pakkudes õpilastele teadlikkust ning arusaama muusikast ning 
praktilist kogemust muusika loomise ja esitamise kohta läbi lõbusate ja loovate tegevuste.

Muusikapala kirjutamine nõuab loovust ning kujutlusvõimet. On mitmeid elemente, mida 
see nõuab: teema, sõnad, pillid ning esitamine. Selles ressursis vaatame kõiki neid ning 
aitame sul kirjutada sõnad, luua meloodia nendele sõnadele ning lavastada lõplik esitus, 
kus kõik elemendid koos on. Seda saab teha üksi või grupitegevusena. Kõige olulisem on 
aga tegevuse käigus lõbu tunda!



Esiteks tuleb valida teema. Teemad võivad olla poliitilised, sotsiaalsed või kultuurilised. 
Sinu teema võib põhineda isiklikul situatsioonil mida koged, teemal mis sinu jaoks oluline 
on või on tähtis kohalikul või riiklikul tasemel.

Uudisteartiklite, ajakirjade, piltide ja sotsiaalmeedia jälgimine võib aidata 
kujutlusvõimet stimuleerida ning and ideid selle kohta, millest sa oma loo teha 
tahaksid.



Kirjuta üles mõned variandid et alustada või pane enda ette paar pilti ning mängi nendega 
seostuvate sõnadega, leides sõnad mis riimuvad või tekitavad emotsioone.  

Kui read ei riimu pole see oluline. Peamine ülesanne on luua lugu, millest on võimalik laulu 
sõnad luua. Näiteks kasutades järgmist pilti võib öelda; 

“Suits pommitatud ehitistest täitis taeva, piloot on hirmul et tema lennuk ei lenda”.



Meeleolu ja Tempo

Kui oled sõnad valmis saanud saad tuvastada milliseid emotsioone neid väljendavad ning 
leida nende väljendamiseks sobiva tempo. Kurva loo puhul tasub kasutada aeglast 
tempot, nagu ballaadi või bluusi rütm, samas kui tegemist on rõõmsa looga võib kiirem 
tempo paremini sobida.

Võib olla kasulik alla laadida metronoomi äpp, et aidata loo jaoks õige tempo leida, kuid 
samuti võib eksperimenteerida rütmidega isetehtud väristite, trummide või kellukeste abil. 
Otsi internetist digitaalseid ressursse, mis pakuvad rütme, mida võiks kasutada taustana 
enda laulu meloodiale. Rütmid, mis on loodud löökpillide abi või digitaalselt on samuti 
kasulik, kui kirjutad räpipala.



Meloodia
Kui oled valinud tempo, vajad meloodiat. Kui sa mängid kitarri, klaverit või mõnda teist 
pilli saad eksperimenteerida erinevate akordide ja riffidega, võibolla märkides üles 
osasid lugudest mis sulle meeldivad ning neid muutes. Ära unusta, et ka hääl on 
muusikariist! On väga kasulik kasutada nutitelefoni või sarnast seadet tegutsemise ajal 
salvestamiseks.

Nüüdseks peaksid sul olema kõik laulu elemendid ning nüüd võid harjutada, esitada ning 
lindistada laulu nutiseadmel või arvutis.



Audacity programm on tasuta ja kasutajasõbralik võrguseade, mida võib kasutada valmis 
pala lindistamiseks. Programm laseb importida olemasolevat muusikat ning salvestada 
igasugu uut materjali. Vokaale saab lindistada ka taustaloole ning on valik heliefekte ning 
helimanipulatsiooni funktsioone.

On mitmeid asju mida sa nüüd oma looga teha saad; esitada teistele, luua sellele ka video 
või siis laadida see üles endale sobivale sotsiaalmeedia platvormile. Palju õnne enda 
originaalse, loomingulise pala loomise puhul!






