Årsplan 1. klasse musik
Skoleåret 2020 - 2021
Lærer: Miriam Grønhøj
Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i fælles mål for faget musik.
Forløbet leder mod følgende overordnede kompetencemål:

De overordnede kompetencemål for musik efter 2. kl.:
Musikudøvelse – Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse
Musikalsk skaben - Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
Musikforståelse - Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik

Fælles mål kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk.
Der kan forekomme ændringer undervejs i forløbet.

Læringsmål
Tidspunkt

Indhold

Udover disse mål arbejdes der sideløbende med
trinmålene for musikfaget.

•
•

August september
Sammenspil og
kendskab til
lokalets
instrumenter

•
•
•
•

Klassen skal lære lokalets
instrumenter at kende.
Vi har fokus på instrumenternes
lyde og funktioner.
Vi skal lave enkelt sammenspil
med trommer og andet slagtøj.
Vi arbejder med simpel
rytmenotation.
Vi laver vores eget instrument.

Jeg kender til forskellige
musikinstrumenter og kan høre
forskel på dem.

•

Jeg kan lave mit eget instrument

•

Jeg kan anvende et
musikinstrument i enkelt
sammenspil.

•

Jeg kan forstå og følge et enkelt
rytmeskema.

oktober november
Enkelt
sammenspil

NovemberDecember

•
•
•

Vi spiller enkelt sammenspil på
Orff instrumenter.
Vi arbejder især med puls og
simple rytmefigurer.

følge en fælles puls.
•

Vi synger, spiller, danser og
lytter til forskellige julesange.

Sanglege og
improvisation

Marts-april
Enkelt
sammenspil

•
•

•

•

Børnene lærer nye og ældre
sanglege.
Vi skal synge og danse med
improvisation.
Klassen spiller enkelt
sammenspil på Orff
instrumenter.
Vi arbejder især med puls og
simple rytmefigurer.

Jeg har en viden om melodi og
tekstindhold i sange og salmer.

•

Julesange

Januarfebruar

Jeg kan lave enkle
improvisationer i sammenspil.

•
•

Jeg kan deltage i sammenspil og

•

Jeg kan synge med på forskellige
typer sange og salmer.
Jeg kan deltage i en sangleg

•

Jeg kan og tør at lave enkelt
improvisation bl.a. i fælles
danse.

•

Jeg kan deltage i sammenspil og
følge en fælles puls.

•

Jeg kan forstå og følge et enkelt
rytmeskema.

•

Eleverne øver sig på, at spille
efter noder

•

Vi skal arbejde med begreberne:
intonation og klag.
Vi skal snakke om, hvordan
stemmen virker, og hvordan vi
bruger den bedst.
Eleverne skal lære, hvordan de
kan lave forskellige lyde og
skabe stemninger med deres
stemme.
Klassen lærer om- og lytter til
opera.

•

Maj-juni
Sang og
stemmebrug

•

•

•

•
•

Jeg kan få min stemme til at lyde
på forskellige måder, når jeg
synger.
Jeg kan synge med god klang,
sammen med resten af klassen.
Jeg kan lytte aktivt til musik, og
høre forskel på forskellige
måder, at bruge stemmen på.

