
Årsplan 2022 - 1. årgang

Ugenummer Struktur på 
undervisningen - 
opmærksomheds-
punkter

Lektion 1 Materialer Lektion 2 Materialer

(Generelt) -Vi kommer godt 
ind i lokalet (evt. 
med en fast sang, 
der synges på vej 
ind, mens man 
sætter sig osv.) 
-Goddagsang 
-præsentation/
opstilling     
-aktivitet  og lege, 
fællessang 
-oprydning 
-farvelritual.      
-Music Mind 
Games: https://
systematic-
momo.dk/#/course/
267624              
-Der er altid plads 
til en sang- eller 
musikleg, hvis det 
kræves.                       

Goddagsang: Hej 
goddag sang (LIØ 
s. 11)      
Farvelsang/-ritual: 
En dejlig dag (LIØ s. 
33) (Se beskrevet 
her: https://
www.musik-
konsulenterne.dk/
vikartime-1/)

Generelt:  
-Børnekor med 
poesi og 
bevægelse 1-2 
(BMP) (Enevold og 
Boysen)                      
-Musik i luften 1  
(Ebbesen og 
Hvitved) (MIL)           
-Mere musik mindre 
skæld ud (Birgitte 
Schade) (MMMS)        
-Lige i øret 1 
(Seidenfaden 
Peschcke-Køedt) 
(LIØ)               
-Music Mind 
Games Puppe 
packet (rytmekort, 
Do-Re-Mi-kort, A-
B-C-kort)           

Klassens sangbog 
-lav gerne mapper 
til børnene, som 
altid kan tages frem 
til en fællessang / 
øvning af 
morgensang. 

Generelt:         
-Syng og spil på 
øret 1 (Jesper 
Gilbert) (SSØ)               
-Spil på Kazoo 
(Grethe Granerud) 
-Boomwackers 
-Kazoo

32 Vi starter godt op 
med musik

LIØ s. 11 - vi lærer 
goddagsangen 
MMMS s. 36 - 46 + 
72 - 75 

Vi starter godt op 
med musik

33 Vi starter godt op 
med musik

Til og fra 
musiklokalet, ind og 
ud af lokalet, 
dansemakkere, 
skamler/pladser 
osv.

Vi starter godt op 
med musik

34 Vi starter godt op 
med musik

Lege og sange fra 
MMMS og LIØ

Vi starter godt op 
med musik

35 Vi starter godt op 
med musik

Masser af “de gode 
gamle” sanglege og 
sange til klassens 
sangbog

Vi starter godt op 
med musik

36 Vi starter godt op 
med musik

Vi starter godt op 
med musik

37 Vi starter godt op 
med musik

Vi starter godt op 
med musik

38 Vi starter godt op 
med musik

Vi starter godt op 
med musik

39 Vi starter godt op 
med musik

Vi starter godt op 
med musik

40 Vi starter godt op 
med musik

Vi starter godt op 
med musik

41 Vi starter godt op 
med musik

Vi starter godt op 
med musik

42 Efterårsferie

43 Musikhistorie Den første musik 
og munketiden

Sammenspil / 
Kazoo

https://systematic-
momo.dk/#/course/
267626

44 Musikhistorie Sammenspil / 
Kazoo

45 Musikhistorie Sammenspil / 
Kazoo

46 Jul / krybbespil https://systematic-
momo.dk/#/course/
267625

Sammenspil / 
Kazoo

47 Jul / krybbespil Sammenspil / 
Kazoo

48 Jul / krybbespil Sammenspil / 
Kazoo
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49 Jul / krybbespil Sammenspil / 
Kazoo

50 Jul / krybbespil Sammenspil / 
Kazoo

51 + 1 man + tirs - 
fre

Vi lytter og skaber 
1

https://systematic-
momo.dk/#/course/
267573

Sammenspil / 
Boomwackers

https://systematic-
momo.dk/#/course/
264584

2 Vi lytter og skaber 1 MIL Sammenspil / 
Boomwackers

3 Vi lytter og skaber 1 Sammenspil / 
Boomwackers

4 Vi lytter og skaber 1 Sammenspil / 
Boomwackers

5 Vi lytter og skaber 1 Sammenspil / 
Boomwackers

6 Vi lytter og skaber 1 Sammenspil / 
Boomwackers

7 Vinterferie (evt. uge 
8)

8 Vi lytter og skaber 
2

https://systematic-
momo.dk/#/course/
267623

Flow-sammenspil https://systematic-
momo.dk/#/course/
267627

9 Vi lytter og skaber 2 MIL Flow-sammenspil

10 Vi lytter og skaber 2 Flow-sammenspil

11 Vi lytter og skaber 2 Flow-sammenspil

12 Vi lytter og skaber 2 Flow-sammenspil

13 Vi lytter og skaber 2 Flow-sammenspil

14 Påskeferie

15 tirs - fre Sang og 
solmisation

https://systematic-
momo.dk/#/course/
267629

Flow-sammenspil

16 Sang og 
solmisation

Flow-sammenspil

17 Sang og 
solmisation

Flow-sammenspil

18 man - tors Sang og 
solmisation

Flow-sammenspil

19 Sang og 
solmisation

Flow-sammenspil

20 man - ons Sang og 
solmisation

Sammenspil med 
1 akkord

SSØ

21 Sang og 
solmisation

Sammenspil med 1 
akkord

22 tirs - fre Sang og 
solmisation

Sammenspil med 1 
akkord

23 tirs - fre Sang og 
solmisation

Sammenspil med 1 
akkord

24 Sang og 
solmisation

Sammenspil med 1 
akkord

25 Sang og 
solmisation

Sammenspil med 1 
akkord
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