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1. klasse årsplan for musik 2019 – 2010 

  
  

Uger Emne Fælles mål 

34 - 36 

Syng og dans – gamle sanglege 

  

(Goddag og farvel sang) 

Eleven kan synge nye og ældre sange 
og salmer 

Eleven har viden om tekst og melodi i 
nye og ældre sange 

   

Kan synge og sige goddag/farvel 
musikalsk 

37 – 39 
   

  
(Goddag og farvelsang) 

Eleven kan veksle mellem at lytte og 
udtrykke sig. 

Eleven har viden om talesprogets 
funktioner 

   

Kan lytte til og synge med på sange 

42.        

43 - 48 
   

  
(Goddag og farvel sang) 

Eleven kan veksle mellem at lytte og 
udtrykke sig. 

Eleven har viden om talesproget 
funktioner. 

   

Kan tale om dyrene i zoo og lytte, når 
der er mine klassekammeraters tur til 
at tale. 

48 -51 

Vi synger julesange 

  

(Goddag og farvel sang) 

Eleven kan synge årstidens sange 
både ældre og nye. 

   

Kan lytte og synge med på højtidens 
sange 

52 - 1      

2 - 5 

Syng og dans – nye sanglege 

  

(Goddag og farvel sang) 

Eleven har viden om puls og perioder 

Kan synge med på nye og ældre 
sange/salmer 

7.   Vinterferie   

8 – 10 

Musikkens stemninger 

Vi øver til skolernes sangdag 

  

(Goddag og farvel sang) 

  

13 - 14 

Følg efter 

  

(Goddag og farvel sang) 

Eleven kan synge med på nye og 
ældre sange. 

Eleven har viden om tekst og melodi i 
nye og ældre sange og salmer 

16 – 20 
Dyrene i rytmeskoven 

  

Eleven deltager i sanglege og 
bevægelseslege. 

Eleven har viden om puls og periode. 



(Goddag og farvel sang) 

23 – 25 

Syng og dans gamle sanglege. 

  

(Goddag og farvel sang) 

Eleven kan synge nye og ældre sange 
og salmer. 

Eleven har en viden om tekst og 
melodi i nye og ældre sange og 
salmer 

  
 

 


