
GLASBA 1. RAZRED 
Poslušanje, izvajanje in ustvarjanje
UČNI SMOTRI OPISNIKI- KAJ 

PREVERIMO
VSEBINE/DEJAVNOSTI OBLIKE DELA  IN 

PREVERJANJA
MEDPREDMETNA 
POVEZAVA TER 
POVEZAVA Z 
OSNOVNO ŠOLO

Izvajati  posamično in v skupini 
vokalne/inštrumentalne skladbe 
različnih žanrov in stilov.
Prepoznati in klasificirati glasbila
Načrtovati glasbene dogodke, ki naj 
dopolnjujejo druge umetniške oblike, 
npr. ples, gledališče, likovno in 
multimedijsko umetnost. 
Razpoznavati in uporabljati 
tradicionalno notacijo. 
Usmerjati oblikovanje svoje glasbene 
istovetnosti, širiti njeno obzorje na 
podlagi izkušenj, opravljenega učnega 
poteka in priložnosti, ki jih je učenec 
lahko izkoristil.
Prepoznavati skladbe različnih obdobij 
glede na zasedbo in značilnosti 
izvajanja. 

Sam ali v skupini izvaja 
enoglasne in dvoglasne 
vokalno/instrumentalne 
skladbe, pri tem pazi na 
intonacijo, izraznost in 
interpretacijo. Posluša 
skladbe različnih vsebin, 
oblik in zvrsti ter jih 
vrednoti.
Učenec uporablja 
osnovno glasbeno 
izrazoslovje in se 
glasbeno opismenjuje.
Učenec zvočno ritmizira 
vsebinsko zanimiva 
besedila.
Učenec poje ljudske in 
umetne pesmi po 
imitaciji. Uporablja glas 
in inštrumente na 
ustvarjalen in zavesten 
način: izvaja s 
preprostimi glasbili 
spremljave in samostojne 
glasbene vsebine. 
 

Učenec posluša 
kakovostne izvedbe 
slovenskih ljudskih in 
umetnih pesmi ter pesmi iz 
tuje glasbene zakladnice.
Prepoznava in loči glasbila 
po zvočni barvi in jih zna 
razvrščati v družine ter 
pozna in ločuje pevske 
glasove.
Je sposoben aktivno 
poslušati ter razumeti 
zvočne pojave in glasbena 
sporočila.
Pri ustvarjanju učenec 
razvija sposobnosti kot so 
posluh za ritem, melodijo 
in sozvočja.
Spozna tonska trajanja in 
prve poddelitve ter tonske 
višine v obsegu lestvice 
DO. Oblikuje preproste 
glasbene vsebine z 
uporabo preprostih zvočil 
in glasbil ter z uporabo 
enostavnejše primerne 

Učenec pozna osnovna 
pravila glasbenega 
zapisovanja.
Sodeluje pri vokalnih 
izvedbah. Aktivno 
sodeluje v 
instrumentalnih 
zasedbah. Zbrano 
posluša skladbe 
različnih glasbenih 
zvrsti, zasedb in žanrov.
Uporablja koncertne 
liste in pozna vlogo 
glasbe v filmu, 
gledališču in reklamah.

Zvok in glasba

Naravoslovje

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Angleški jezik

Umetnost in upodabljanje

Gibalna vzgoja

Tehnologija



programske opreme.
Glasbena doživetja izraža 
z ustnim, pisnim, likovnim 
in gibalno-plesnim 
sporočanjem.


