Årsplan

«Musikk»

2018 – 2019

Årstrinn:1.trinn
Lærere: Vibeke Wågsæther og Karina Verpe
Akersveien 4, 0177 OSLO
Tlf:
23 29 25 00

Kompetansemål

Tidspunkt

Tema/Innhold

Lærestoff

Arbeidsmåter

Vurdering

Musisere
-Bruke stemmen variert i ulike
styrkegrader og tonehøyder

Hele året

Sanger knyttet til temaer
vi arbeider med gjennom
året

Ulike sangbøker

Sang

Youtube

Talekor
Minikonserter i
klasserommet

- Imitere rytmer og korte
melodier i ulike tempi, takt- og
tonearter

Hele året

Rytmekomposisjoner

Youtube

Klappe rytmer/stavelser,
telle rytmer og stavelser
Lage enkle rytmeinstrumenter, spille på
enkle rytme instrumenter

Gjennomgående for alle
temaer:
- Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av elever i
klasseromsundervisning
-Observasjon av elevers
engasjement og
deltakelse i ulike
aktiviteter

Sang, talekor
- Delta i leker med et variert
Hele året
repertoar av sanger, rim, regler,
Uke 43-48
sangleker og danser

Ulike sangbøker
Landene elevene har
tilknytning til

Youtube

Sanger og danser knyttet - Elevenes egenvurdering
til temaer vi arbeider med, gjennom samtaler med
også fra andre land –
lærer
tverrfaglig med gym
Dramalek

- Delta i framføring med sang
og dans

Uke 49-51

Jul

Uke 16-19

Nærmiljø

Ulike sangbøker

Julesanger
Ulike sanger

Uke 34-36

Skolestart

Bli med dansen

Delta på julesangaften

Uke 1-7

Eventyr

Rytmeinstrumenter

Lydsette et eventyr

Komponere
- Sette sammen musikalske
grunnelementer som klang,
rytme, dynamikk og melodiske
motiver til små komposisjoner

Dramatisere til jule- og
sommeravslutning

Lytte
- Samtale om hva som er
særegent for et musikkstykke,
og hvilke assosiasjoner det
kan gi

Hele året

Musikk av ulike
komponister

Sang
Lytte til musikk innenfor
ulike sjangre
Tegne/male til musikk

- Gjenkjenne lyden av og kunne Uke 1-7
navn på noen instrumenter

Eventyr
Instrumenter
Musikk på CD

Lytte til og lære navn på
ulike instrumenter
Lage enkle instrumenter
Lydsette og dramatisere
et eventyr

- Samtale om egen bruk av
musikk og egen musikksmak

Uke 37-42

Jeg og familien min

Uke 43-48

Landene elevene har
tilknytning til

- Gi uttrykk for opplevelser
gjennom språk, dramatisering,
dans og bevegelse

Hele året
Uke 1-7

Eventyr

Egen musikk på cd

Ta med og presentere
favorittmusikken, gjerne
fra landet elevene har
tilknytning til

Sangbøker

Dramatisere eventyr

Musikk på CD

Danse og bevege seg til
musikk

Røris

- Lytte til og fortelle om lyder i
dagliglivet

Uke 34-36

Skolestart

Gjenstander som lager lyd Lytte, gjette og beskrive
lyder

