2021-2022

MUSIK 2. KLASSE

Lærer: Marie Hjort Rødbroe
Forord til faget i klassen
De frie skoler følger ministeriets Fælles Mål for musikundervisningen i folkeskolen, som deler
faget i de tre områder musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Foruden emnerne
året er delt op i, vil der være sang, bevægelse og lytteøvelser. Klassen vil komme igennem
grundlæggende nodelære og vil introduceres til musikteori og historie på begynderniveau. Jeg vil
undervejs lave nedslag i tidligere emner – ligesom jeg kan finde på at ændre indhold undervejs,
hvis jeg vurderer, at klassens dagsform for eksempel har bedre af musikhistorie end at spille i
musiklokalet.
2. klasse afsluttes med en ’prøve’ i form af en quiz i slutningen af året. Desuden optræder klassen
til skolens forårskoncert.
________________________________________________________________________________________________________
De frie grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private
grundskoler, lovbekendtgørelse nr. 786 af 15/06-2015.
Undervisningsplaner herunder slutmål og trinmål for fag på Den Nye Friskole tager udgangspunkt i Fælles Mål under
Undervisningsministeriet. Der henvises i øvrigt til nedenstående link (find fag samt klasse):
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk
I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om ”Why”-tilgangen i alle meningsfulde
sammenhænge.

Uger

Indhold/emne

Mål

Metode

Materialer

33-40

Musiklokalet

Eleverne gøres
fortrolige med
faglokalet.

Introduktion til
trommesæt, mixer, elbas, forstærker,
klaverer og regler!

Alt i lokalet

Gennem lege og notatteknik gennemgås det
teoretiske grundlag for
kommende
sammenspil.

Musik-spil
Papir/blyant

(Fordybelsesdage:
26-27/8
23-24/9)
41

FEATUREUGE Korpset

42

Efterårsferie

Repetition af
praktisk
(Fordybelsesdage: musikteori

43 – 46

11-12/11-21
45

PROJEKTUGE

Eleverne repeterer
node- og
rytmelæsning
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Mini-Band
47-51
(Fordybelsesdage:
2-3/12-21)

52-53

Klassen kan
sammen spille en
sang

Gennem rotation på
forskellige
instrumenter, lærer
eleverne hvordan de
får et nummer til at
hænge sammen.

Instrumenter

Eleverne
introduceres til
1. Instrumentfamilierne.
2. Udvidet
ordforråd til
beskrivelse af
lydtype og
ambitus (tonespændvidde)

Prøve diverse
instrumenter.

Instrumenter

Juleferie

Instrument1–5
(Fordybelsesdage: kendskab

27-28/1-22
24-25/2-22)

Klassen skal sammen
lave en oversigt over
instrumenter og deres
brug.

6

Featureuge ”Den fantastiske fortælling”

7

Vinterferie

Klaverkursus +
8 – 14
(Fordybelsesdage: improvisation
24-25/3-22

15
16-17
(Fordybelsesdage:
28-29/4-22)

1. Alle bliver
fortrolige med
klaveret.
2. Alle lærer
fingersætning til
tre akkorder (Cdur, F-dur, Gdur).
3. Lære den durpentatone skala
til
improvisation.

Undervisning på
skolens keyboards
samt iPad-app’en
GarageBands klaviatur.

Keyboards

Eleverne kender
genretræk indenfor
rockens historie
samt eksempler på
kunstnere.

Faglig læsning
Klasseundervisning
Musikvideo-eksempler
Rytmeøvelser

YouTube
Trommesæt

Evaluering og
forståelse af egen
læring

Alt

iPads

PÅSKEFERIE
Musikhistorie:
Rock

20-21

Featureuge MINIBY

22-25

2. klasse kan…?

(Fordybelsesdage:
16-17/6-22)

Skrivning,
tegning o. lign.

Gennemgang og
repetition af året i
2. klasse.

Med forbehold for ændringer i løbet af skoleåret (fx grundet spændende tilbud i faget/til klassen, aktualitet/nyheder og lign.)

