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FAGPLAN. 
 
 
FAG: Musiske fag   KLASSE: Bhkl. og 1 kl.  & 2 kl.      ÅR:   2014-15 
 

HOVEDEMNE & 
periode 

DELEMNER: AKTIV./ORGAN: Undervisningsmål: 

Uge 33+34 
1+2 klasse dans, sang 
gruppelege og 
massage 
 
Bhkl. Første 2 uger 
alene  

Drama, skiftes til at 
finde på, stopdans, 
synge i kanon,  

1+2 kl Kunne synge tydeligt, bruge stemmen , agere forskellige ting og 
udtrykke sig kropsligt og stemmeligt 

massage Do Være sammen på tværs af klasser, kropsbevisthed. 
Social udvikling 

Alle timer starter med 
engelsk sang, dans 
eller rim og remse 

Alle 0-2 hele året Kendskab til engelsk 
Sang og bevægelse 

HOVEDEMNE & 
periode 

DELEMNER: AKTIV./ORGAN: undervisningsmål 

Uge 35-40 
Engelsk og England 

Kost, hvilke retter 
kender vi også på 
dansk. Hvad hedder de 
forskellige ting på 
engelsk 

0-2 kl. i gr. Kendskab til hvad vi har fra England/USA samt ord på engelsk og 
kost 

Spil med engelske ord do Øge ordforråd 

   

Billeder og tekst do Engelske ord 

Dans og  engelsk 
kultur 

do Sprog og viden om England 

 



 3 

Uge 43-50 
Juleteater 

Øve teater: kulisser, 
rekvisitter, sange, 
tekster o.l. stykket skal 
vises for de 2 andre 
skoler samt ins. I 
Viby/Dåstrup + en 
eftermiddagsforestillin
g for forældre+kaffe i 
s.f.o. 

0-2 klasse Optræde, være værter, stå på scenen, samarbejde. Læse, være 
kreative, synge. 

Uge 50. Sang og dans 
Den del af stykket der 
skal bruges til julefest 

0-2 kl. do 

HOVEDEMNE: DELEMNER: AKTIV./ORGAN: undervisningsmål 

Uge 2 Sang, dans bevægelse 0-2 kl.  Motorik, lære nye sange, engelsk 

   

   

   

   

   

 
 

Hovedemne & 
periode 

delemner Aktiv/organ undervisningsmål 

Uge 1-12, 
teaterforstilling til bh. 
Der har elever til 
kommende 0 kl. 

Opbygge en skoledag 
i sang, fortælling, 
musik, dans, 
matematik o.s.v. 

0-2 kl. i grupper Kunne fremføre oplysninger i teaterform, blive opmærksam på de 
forskellige fags betydning, hilse på og have gæster fra bh. 

 Lave kulisser   

Hovedemne & 
periode 

delemner Aktiv/organ undervisningsmål 

Uge 13-25 Kreativitet på alle 
måder. 
Præcise aktiviteter 
bestemmes i marts. 
Inddrage engelsk 

0-2 klasse være kreative, male, bage, spille, synge, o.s.v. 
Sprogkendskab engelsk 

 


