
Lasten ja nuorten lied on lasten itse esittämää taidetta.
…yhteismusisointi, tekstintulkinta, tunnetaitojen kehittäminen, esiintymistaidot, kulttuurinen ja historiallinen lukutaito…

Marjukka Eskelinen • 
Saara-Maija Strandman
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Lasten lied! 2 tarjoaa nuorille laulajille ja pianisteille 
ohjelmistoa useista eri maista ja kulttuureista. 

Alkuperäistekstejä on kahdeksalla kielellä, ja kaikki 
laulut on käännetty myös suomeksi ja englanniksi. 

Laaja pedagoginen johdanto avaa näkökulmia 
Lasten liediin ja ääntämisopas helpottaa vierailla 
kielillä laulamista. Julkaisuun kuuluu digitaalisesti 

ladattavat versiot lauluista eri sävellajeissa lasten ja 
nuorten vaihtelevat äänialat huomioiden. 

Lapsille liedit ovat leikin ja mielikuvituksen 
maailma, johon sukelletaan runojen kautta. 
Lasten liedin perustana on tekstintulkinta, 
joka on lapselle leikkiä. He saavat 
havainnoida tutkimaansa tekstiä omista 
lähtökohdistaan ja rakentaa liedien ympärille 
oman maailmansa. Tuloksena on laulajan ja 
pianistin yhteinen soiva tila.



Lied on mukava tapa aloittaa 
laulaminen: nuorimmat lied-parit 
ovat 5-vuotiaita. Laulajat 
pääsevät tutustumaan eri kielillä 
laulamiseen. Pianistia tarinoiden 
läsnäolo houkuttaa etsimään 
erilaisia sointeja ja fraseerausta 
sekä kehittämään tekniikkaa.

Tekstintulkinta on opetuksen 
kulmakivi. Liedissä opitaan 
ymmärtämään tekstin sisältämiä 
vivahteita ja opitaan, miten oma 
mielikuvitus valjastetaan musiikin 
käyttöön: kerrotaan tarinoita ja 
mietitään, miten ilmaista ne 
omalla instrumentilla.

Lied on erinomainen väline tunteiden käsittelyyn: liedien tarinoihin kätkeytyviin erilaisiin 
elämäntilanteisiin, persooniin ja maisemiin samaistuminen auttaa ymmärtämään oman tunne-elämän 
monivivahteisuutta ja oppimaan empatiaa. Esiintyminen sekä soiton- ja laulunopiskelu itsessäänkin 
herättävät monenlaisia tunteita. Ryhmätunneilla totutaan sekä onnistumaan että epäonnistumaan 
turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä. Yleisön edessä esiintyminen on helpompaa, kun on jo 
tottunut olemaan esillä. Konserteissa oma ryhmä on tukena.



Lasten lied! –sarjan pedagogiset johdannot ja lisämateriaalit avaavat näkökulmia lasten ja nuorten lied-opetukseen.

Teosluettelot ja 
näytesivut 

verkkokaupassa 



Lisää liediä

KARL COLLAN: KOOTUT YKSINLAULUT (M042091067)
RICHARD FALTIN: KOOTUT YKSINLAULUT (9790550112667)
ARMAS JÄRNEFELT: YKSINLAULUJA (M042085851)
HEINO KASKI: YKSINLAULUJA (9790550096394)
YRJÖ KILPINEN: YKSINLAULUJA 1 (M042090725); 
YKSINLAULUJA 2 (M042090732)
TOIVO KUULA: KOOTUT YKSINLAULUT (9790550095212)
TANELI KUUSISTO: YKSINLAULUJA 1 (M042091265); 
YKSINLAULUJA 2 (9790550095106) 
LEEVI MADETOJA: YKSINLAULUJA (9790042077948)
EINARI MARVIA: YKSINLAULUJA (M042090640) 
ERKKI MELARTIN: YKSINLAULUJA 1 (M550092945); 
YKSINLAULUJA 2 (9790550092952)
OSKAR MERIKANTO: KAUNEIMMAT LAULUT (M550093409)
AARRE MERIKANTO: YKSINLAULUJA (M042090459)
SELIM PALMGREN: YKSINLAULUJA (M042091050)
EINOJUHANI RAUTAVAARA: YKSINLAULUJA 1 
(9790550095045); YKSINLAULUJA 2 (9790550095052)

SUOMALAISIA YKSINLAULUJA 1 (SOPRAANO/TENORI) 
(9790550092433); (MEZZO/BARITONI) (9790550092440); 
(ALTTO/BASSO) (9790550092457)

SUOMALAISIA YKSINLAULUJA 2 (SOPRAANO/TENORI) 
(9790550092464); (MEZZO/BARITONI) (9790550092471); 
2 (ALTTO/BASSO) (9790550092488)

MATTI TULOISELA (TOIM.): LAULUTUNTI (MATALA ÄÄNIALA) 
(M550090040); LAULUTUNTI (KESKIKORKEA ÄÄNIALA) 
(9790550092525)

Iiro Rantala: 
Hymyilevä Apollo

Lauluja Eino 
Leinon runoihin 

(9790550116917)

PDF-julkaisuina arkistojen 
lauluaarteita
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