Nimi
Käpylä 7–8-vuotiaat
Yhteensä

KMO alle 9-vuotiaat yksilöoppilaat
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Vastaaja
Vastaamassa
81
81

42
42

Perustiedot
- Kaikki 1. Ikäni on (41) (EOS: 0)

Ikäni on

2. Olen ollut oppilaana (41) (EOS: 0)

Olen ollut oppilaana

3. Opiskelen (41) (EOS: 0)

Opiskelen

Vastanneet
25
25

Ilomittari
- Kaikki -

Ilomittari - 1d

1. Viihdyn soitto- tai laulutunnilla. (32)
(EOS: 0)
Viihdyn soitto- tai laulutunnilla. - cloud

Oppiminen
- Kaikki -

Oppiminen - 1d

1. Olen tyytyväinen työskentelyyni
tunnilla. (32) (EOS: 0)
Olen tyytyväinen työskentelyyni tunnilla. - cloud

2. Keskityn tunneilla opetukseen,
enkä puuhaile muuta. (30) (EOS: 0)
Keskityn tunneilla opetukseen, enkä puuhaile
muuta. - cloud

3. Osaan toimia yhteistyössä toisten
kanssa. (29) (EOS: 0)
Osaan toimia yhteistyössä toisten kanssa. - cloud

4. Kotona harjoittelu on kivaa. (30)
(EOS: 0)
Kotona harjoittelu on kivaa. - cloud

5. Saan soittaa tarpeeksi yhdessä
muiden oppilaiden kanssa. (29) (EOS:
0)

Saan soittaa tarpeeksi yhdessä muiden oppilaiden
kanssa.

6. Olen kehittynyt tämän vuoden
aikana: (28) (EOS: 0)

Olen kehittynyt tämän vuoden aikana:

7. Missä muussa olet kehittynyt
tämän vuoden aikana? Kirjoita
vastauksesi alla olevaan ruutuun: (14)
(EOS: 0)
- opin nopeasti uusia kappaleita
- kärsivällisyydessä ja rohkeudessa
- kuuntelemisessa
- täti maija
- Muskarilaisen keskittymiskyky on parantunut (johtunee enimmäkseen iän karttumisesta). Kotona äidin on jo
mahdollista tunnistaa laulut sävelestä, vaikka sanoitukset ovat yleensä omia.
- sosiaalisuudessa
- rytmeissä, äänen puhtaudessa, soittoasennossa
- soittamaan sointuja
- Nuottien lukemisessa sekä ryhmätunnilla johtajan seuraamista.
- Aloitin vasta tänä syksynä ja kaikki on ollut uutta ja kivaa.
- Soittotekniikka, soitto on elävöitynyt
- Keskittymisessä ja musikaalisuudessa.
- rytmiikassa
- esiintymisessä

Soiton- tai laulunopettaja
- Kaikki -

Soiton- tai laulunopettaja - 1d

1. Soiton- tai laulunopettaja on
innostava. (28) (EOS: 0)
Soiton- tai laulunopettaja on innostava. - cloud

2. Saan soiton- tai laulunopettajalta
tarpeeksi palautetta oppimisestani.
(28) (EOS: 0)
Saan soiton- tai laulunopettajalta tarpeeksi
palautetta oppimisestani. - cloud

Opetus ja oppilaitoksen toiminta
- Kaikki -

Opetus ja oppilaitoksen toiminta - 1d

1. Oppilaitoksen tilat ovat viihtyisät.
(27) (EOS: 0)
Oppilaitoksen tilat ovat viihtyisät. - cloud

2. Soitto- tai laulutunnit ovat sopivan
pituisia. (27) (EOS: 0)
Soitto- tai laulutunnit ovat sopivan pituisia. cloud

3. Soitto- tai laulutunneilla tehdyt
harjoitukset ovat mukavia. (27) (EOS:
0)
Soitto- tai laulutunneilla tehdyt harjoitukset ovat
mukavia. - cloud

4. Saan esiintyä tarpeeksi opiston
konserteissa. (26) (EOS: 0)
Saan esiintyä tarpeeksi opiston konserteissa. cloud

5. Olen lukenut Kapula-lehteä. (27)
(EOS: 0)

Olen lukenut Kapula-lehteä.

Kiusaaminen
Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, kun toinen oppilas sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita
jollekin tai kiusoittelee tätä toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi
suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelee.

- Kaikki 1. Oletko nähnyt kiusaamista tai onko
sinua kiusattu
musiikkiharrastuksessasi? (27) (EOS:
0)

2. Jos vastasit kyllä, niin miten sinua Oletko nähnyt kiusaamista tai onko sinua
on kiusattu? (1) (EOS: 0)
kiusattu musiikkiharrastuksessasi?

3. Kerroitko kiusaamisesta
opettajalle? (8) (EOS: 0)

Kerroitko kiusaamisesta opettajalle?

4. Puuttuiko opettaja kiusaamiseen
ripeästi? (7) (EOS: 0)

Puuttuiko opettaja kiusaamiseen ripeästi?

