Halvårsplan for musikundervisning i 3. og 4. klasse, Livets Skole, skoleår 2016-17

3. og 4. klasse er i skoleåret 16/17 læst sammen i faget musik.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i kortere forløb af tre lektioners varighed, hvor
forskellige emner indenfor musikken vil blive introduceret og bearbejdet. Der vil være en
kontinuitet på tværs af emnerne i form af faste grupper og genkendelige arbejdsformer
med det mål at bruge mindre tid på struktur og mere tid på fagligt indhold. Et vigtigt
arbejdsredskab i dette halvår vil være smartphones/ipads og en gratis multitrack-app, som
vil være rammen for mange af øvelserne/gruppearbejdet med især rytmer og
stemmetræning.

Forløb

Uger

1

33-35

-

37

2

3

Fagligt indhold

Delmål

1. Fælles sangrepertoire
2. Rytmefornemmelse,
periodefornemmelse
3. Lytten til musik og tekst

Arbejdsformer

Evalueringsform
Mundtlig

- skabe fælles kultur
på det nye hold
- lærer grundregler
for musik
- finde glæde ved
musikken/at synge
- skabe ordforråd om
musik jf. forskellige
aktiviteter (lytten,
synge, spille)
Lære at bruge smartphone/i-pad - Etablering og
til musikbrug
afprøvning af grupper
på 3-4 elever

Synge fælles
Rytme-lege
fælles
Fælles lytten

38-41

Tre leksioner hvor vi gradvist
udbygger kendskabet til rytmer,
takter og pauser i kraft af lege og
øvelser

Grupper á 3-4
Mundtlig
Brug af
smartphone/ipad
som redskab til
at øve rytmer
(multitrack app)

43-45

Tre lektioner hvor vi synger og
arbejder med kvad, viser og
årstidens sange.

- forståelse for 4/4dels takt
- brug sprog til at lave
rytmer
- Eksperimentere
med flere lag af
rytmer
- indblik ind i den
danske sangtradition
- historisk/geografisk
indhold
- læsetræning af

Mindre grupper,
fælles opsamling

-

- Blanding af
Mundtlig
lærerstyret sang,
hvor vi lærer
sangene og
gruppearbejde,

tekster

Forløb

Uger

Fagligt indhold

Delmål

4

46-48

Sang, stemmer, simple klange

- eksperimenterer
med hvordan flere
toner lyder sammen

Juletime

49

Vi varmer op til jul ved at synge
kendte og mindre kendte
julesange

- træning i at udføre
en opgave i de
grupper og
præsentere for de
andre

hvor grupperne
arbejder med
sangene.
- en enkelt
folkedans
Arbejdsformer

Evaluering

Grupper á 3-4
Mundtlig
Brug af
smartphone/ipad
som redskab til
at øve sang
Fælles sang
Grupper øver en
sang for

