Fag: Musik
Klassetrin: 2. kl
Skoleår: 2018/2019
Uger

Emne

Aktivitet

2 uger

Opstart

Sanglege
Bevægelse
Synge sammen

ca 8 uger

Efterår

Intro til forløbet
Synge sammen
Lave et lille skuespil i grupper
Synge en sang og lave melodien
som en rutsjebane

Mål
-

-

-

Rytmeøvelser
Spille på instrumenter
Synge kanon

-

At få startet godt op
efter sommerferien.
Eleven kan:
synge forskellige
sange om efterår
synge efter forskellige
musikalske
anvisninger
lave et lille skuespil
som bevægelse til en
sang
synge med forskellige
udtryk
lægge en rytme fra
en sang i et
nodeskema.

1-2 uger

Kulturel rygsæk
(lægges ind midt i
“efterårs” forløbet)

Lære sange fra Phønix som skal
synges ifm. kulturel rygsæk

-

Kendskab til
folkemusik

4-5 uger

Jul

Intro til forløbet

-

Kendskab til nye og
gamle julesang og
salmer

Synge en sang i forskellig tempi
Synge en sang kraftigt og stille
ud fra dirigenten

-

Dirigere hinanden to og to

-

Lave bevægelser til “Jeg kender
julemanden”

-

Eleven kan:
lave bevægelse til en
sang
lave en rap til
julemusik
følge en dirigent og
synge i forskellig
tempi

Lave en rap ud fra kendt julesang
i grupper og rappe den sammen
4 uger

Vand

Intro til forløbet
Lytte og genkende instrumenter i
sangen

-

Eleven kan:
spille musikkens puls
på tromme.
skabe lyde af regn.

Øvelser: hvordan lyder sne, tåge,
regn og is?
Derefter tegne

-

Spille trommer til sangen “Hr.
Madsen er pjattet med vand”

lytte opmærksomt til
lyde og musik.
sige rim og remser.
synge forskellige
sange, der handler
om vand.

Lave vandets lyde med
vandflasker
6-7 uger

Sanglege og
remser

Intro til forløbet
Remseræs: finde på remser i
grupper + fokus på rytme

-

Find på skøre remser
Lærer remsen “Bien Ib fra Nibe”
og klappe til
Synge en navnesang med
forskellige bevægelser til

-

Eleven kan:
sige forskellige rim og
remser
lave forskellige
sanglege og
bevægelseslege
finde på nye ord, rim
og remser til sange
øve sig i at stå frem
og synge alene

Syng og dans en dans fra
Tjekkiet
Synge “Skæg med matematik”
og find på tilføjelser til sangen
8-9 uger

Rytmen klapper

Intro til forløbet
Nodeværdien lyd
Lære sangen “En grim grib” og
klappe rytmen til sangen
Spille rytmen på instrumenter
Gæt en rytme - leg
Finde på rytmer i rundkreds
Klap og tramp til remse

Eleven kan:
- finde på forskellige
rytmer
- klappe forskellige
rytmer
- bruge sit øre og sin
viden om
nodeværdier til at
lytte efter rytmer

