Årsplan for KOR _____________________________klasse, 2020-21 (Rullering_______________)
uke
34-39

Tema/litteratur/aktivitet

Fagområder/kommentar

Evalueringstype

Hvem kan segla?
Bele Mama
Tula tu?

Oppvarmingsøvelser
Tramping
Rytmevamper?
Lyd og stemmevamp?

Deltar eleven positivt i
innøvingsprosessen i koret
Samt i fremføringer

Ring m avstand?

Ulike vurderinger jf.
klassetrinn

Sensommersanger:
Kling klang klokken slår
Ut i vår hage
Såg du noke til kjerringa mi? Med bevegelser

Mikaels sanger?

Stemme/kropp
Treklangøvelser – dur/moll
Enstemt
Kanon
Tostemt
Sang med bevegelser

Muntlig formative
vurderinger
Hverandrevurdeing
Egenvurdering samt

Skriftlig vurdering for
enkeltelever på
ungdomstrinnet

40
41-51

Kompetansemål for musikk
4 trinn:
De som er uthevet er mest
aktuelle mål for
korundersining:
(1)Imitere enkle rytmer og
melodier
(2)Delta i variert reportoar
av sanger, sangleker og
rytmisk språk
(3) Delta i framføring med
sang, samspill og bevegelse
(4) Lage og spille enkle
melodier på et instrument
sammen med lærer (dekkes
ikke for alle elever)

Høstferie
Se nu stiger solen
You are my sunshine
Høstbrune sæter
Lange dager lyse netter er forbi
Dona Dona

Kompetansemål for 7
trinn:

Evt. kor med instrumenter
(1) Bruke stemmen g
delta i unison og
flerstemt sang

St. Martin ? Lanternesanger?
St. Lucia: Svart senker natten seg + andre lucia?
Julesanger:
Maria var en møy
Eg veit i himmerik ein borg
Julesang fra Harry Potter
Du og jeg og dompapen?
Deilig er jorden

Div kanoner: Fader Jakob,
min tupper død/ mei hahn
ist tot

(2) Synge (eller spille)
enkle melodier
etter gehør og
noter
(3) Anvende
notesystemet i gnøkkel
(Sammsynligvis
ikke mye tid for:
(4) Gjøre rede for
grunnelementer i
musikklæren: takt,
rytme, dur/moll
(5) Gjennkjenne og
betegne intervaller

52-1
2-6

Juleferie
Dona Nobis
Bålet blusser
Sov du vesle spire ung
Kjetta satt i veven, evt andre folkesanger

Kompetansemål etter 10
klasse:
(1)Bruke stemmen og
kroppen i musikalske
oppvarmingsøvelser og
korsanger
(2) Øve inn og framføre
sanger fra ulike sjangre,
kulturer og historiske
epoker

(3) delta i samspillsgrupper
med sang og instrumenter
Mindre tid til:
(4) Benytte et partitur med
g- og f-nøkkel
(5) Gjenkjenne ulike
musikksjangre g beskrive
noen av dere
grunnelementer
(6) Beskrive noen typiske
kjenneteng for sentrale
komponsterters musikk
(7) diskutere betydningen
av musikk som et
menneskelig
uttrykksmiddel i et
samfunnsperspektiv
8
9-12

Vinterferie
Hvis du har et eple vil du
dele det med meg?
Rolands sangen
Sne (Det er ingenting i verden så stille som sne)

We will overcome ( spirituals)
Shosolosa?
13
14-25

Påskeferie
It’s me oh Lord (Spirituals?)

Now is the month of maying
Sjå den grøne spiren
Bind deg ein blomekrans
Lev vel så vi leg segja
Ut i vår hage
No brusar bekk
Noe pop/rock

26

Sommerferie

Evt noen
sangleker/engelske

