
GLASBA 3. 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 stila.
 Uporabljati tudi elektronske 
inštrumentalizacije.
Improvizirati, prirejati, skladati 
vokalna in/ali inštrumentalna glasbena 
dela;
 pri tem uporabljati bodisi odprte 
strukture bodisi enostavne ritmično-
melodične sheme.
Prepoznati in klasificirati, tudi glede 
na stil, najpomembnejše prvine 
glasbene govorice.
Poznati, opisati in kritično 
interpretirati glasbena umetniška dela. 
Načrtovati glasbene dogodke, ki naj 
dopolnjujejo druge umetniške oblike, 
npr. ples, gledališče, likovno in 
multimedijsko umetnost. 
Razpoznavati in uporabljati 
tradicionalno notacijo in druge 
sisteme glasbene pisave.
Usmerjati oblikovanje svoje glasbene 
istovetnosti, širiti njeno obzorje na 
podlagi izkušenj, opravljenega učnega 
poteka in priložnosti, ki jih je lahko 

Učenec aktivno sodeluje 
v glasbenih izkušnjah z 
izvajanjem in 
interpretacijo vokalnih in 
inštrumentalnih skladb, ki 
pripadajo različnim 
žanrom in kulturam. 
Uporablja različne 
sisteme notnega zapisa za 
branje, učenje in 
reproduciranje glasbenih 
del. S kljunasto flavto 
izvaja lažje melodije v 
obsegu lestvic C, F, G. 
Poje enoglasne in 
dvoglasne pesmi po 
posluhu in notnem 
zapisu.
Pri poslušanju učenec 
prepoznava pevske 
glasove. Loči glasbila po 
zvočni barvi in jih zna 
razvrščati v družine in 
večje skupine. Aktivno 
posluša ter razume 
različna glasbena 
sporočila.

Raziskovanje, razlikovanje 
in proučevanje zvočnih 
dogodkov s kakovostnega 
in prostorskega vidika ter 
glede na njihov izvor. 
Uporaba različnih izraznih 
možnosti glasu, zvenečih 
predmetov in glasbil. 
Uporaba analognih ali 
kodificiranih oblik 
notnega zapisa. Poslušanje 
glasbenih del spremlja z 
raznimi interaktivnimi in 
opisnimi strategijami 
(ustno, pisno, grafično). 
Poročanje o medijskih 
glasbenih sporedih in 
koncertih.

Poglabljanje pevke in 
izvajalske tehnike ter 
estetsko oblikovanje in 
izvajanje vokalnih 
napevov in 
inštrumentalnih skladb.
Pri poslušanju 
prepoznavanje 
izvajalskih sredstev in 
sestav. Pozorno in 
doživljajsko posluša 
glasbene primere. 
Analizira (razčlenjuje) 
glasbene oblike in 
njihove oblikovne dele. 
Vrednotenje poslušane 
glasbe.
Pri ustvarjanju 
oblikovanje krajših 
glasbenih celot. 
Oblikovanje spremljav 
in priredb. 
Improviziranje. 
Izražanje doživetij 
glasbenih vsebin na 
besednem, likovnem in 
gibalno-plesnem 

Zvok in glasba

Naravoslovje

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Angleški jezik

Umetnost in upodabljanje

Gibalna vzgoja

Tehnologija



učenec izkoristil.
Imeti dostop do glasbenega gradiva na 
spletu  in  posluževati se  specifičnih 
softwarjev za zvočne in glasbene 
priredbe.

Pri ustvarjanju svoje 
glasbene izkušnje 
povezuje z drugim 
znanjem in drugimi 
umetniškimi praksami. 
Učenec je vključen v 
šolsko glasbeno 
dogajanje nasploh in se 
primerno odziva na 
krajevne socio-kulturne 
pobude.
Se usmerja v obisk 
glasbeno-kulturnih 
prireditev.     

področju. Snemanje in 
vrednotenje svojih 
skladb.
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