Å rsplan for musik i 4.-5. Klasse
Tidspunkt
Augustseptember

Emne
Musikkens historie

Oktobernovember

Sammenspil

Indhold
 Vi skal arbejde med forskellige musikhistoriske
perioder fra riddertiden til nutidens musik.
 Vi laver flotte plakater til musiklokalet, hvorpå
vigtige oplysninger, komponister og begreber
fra perioderne fremgår.




December

Moderne og
traditionel dans





Januarfebruar

Marts-april

Moderne
kunstnere og deres
musik



Sammenspil







Juni

Digital musik



Vi spiller sammenspil med rotation
Klassen skal især arbejde med at følge hinanden,
når de spiller
Vi skal arbejde med både gehør og notation
Vi arbejder med dans fra hele verden.
Vi skal bl.a. danse: pardans, kædedanse,
folkedanse, diskodans og eksperimenterende
dans.
Eleverne skal selv lave koreografier til danse.
Vi skal undersøge og lytte til forskellige
moderne kunstneres musik
Eleverne skal selv finde oplysninger om
moderne kunstnere og deres musik samt
fremlægge for klassen.
Vi spiller sammenspil med brug af bl.a.
elektriske instrumenter
Klassen skal især arbejde med at følge hinanden,
når de spiller
Vi skal arbejde med både gehør og notation
Vi skal arbejde med Garage Band, hvor eleverne
selv skal komponere forskelligt musik bl.a. ud
fra billeder

Igennem hele året arbejder vi sideløbende med forskellige gamle og nye sange.
Der kan komme ændringer undervejs i løbet af å ret.

Undervisningen vil bl.a. tage udgangspunkt i Fælles må l for faget musik efter 4. og 6.
klassetrin (Fælles må l har kun fastsat må l i musik efter 2.- 4. - og 6. kl.)
Undervisningen leder mod de fire overordnede kompetencemå l:
De overordnede kompetencemål i Fælles mål for faget musik efter 4. klassetrin:
Musikudøvelse -Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om
egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse
Musikalsk skaben -Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter
Musikforståelse -Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik

De overordnede kompetencemål i Fælles mål for faget musik efter 6. klassetrin:
Musikudøvelse -Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse
Musikalsk skaben -Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk
Musikforståelse - Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra
forskellige genrer, kulturer og perioder
Jeg sætter desuden løbende må l for hvert emne.
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