
GLASBENA VZGOJA 

1., 2., 3. razred 

 

POSLUŠANJE  

Učenec: 

- posluša in razmišlja o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih primerih;  

- posluša različne vrste glasbe; 

- se navaja na pozorno poslušanje; 

- ob poslušanju glasbene pravljice poglablja sposobnost doživljanja ob glassi; 

- posluša glasbo in likovno ter gibalno izraža svoja doživetja;  

- ob poslušanju prepoznava in razlikuje zvočne barve glasov/inštrumentov, lastnosti 
tonov, 

ter smer, hitrost in jakost zvokov; 

- prepoznava znane skladbe, refrene v pesmih ter oblikovne dele skladbe; 

- prepoznava pesem v vokalni in/ali instrumentalni izvedbi glede na njen ritem 
in/alimelodijo;  

 - prepoznava in uporablja poimenovanja za nekatera glasbila in glasbene sestave; 

- prepoznava in uporablja glasbene pojme: skladba, skladatelj, poudarjena in 
nepoudarjena doba, pevski zbor, zborovodja, pesem, kitica, inštrument, orkester, 
dirigent, ljudska in umetna pesem, pesmarica, glasbeni spored, glasbena pravljica, 
glasbena prireditev, koncert.  

 

IZVAJANJE  

Učenec: 

- izvaja preproste glasbeno didaktične ritmične in ritmično-melodične igre;  



-  v skupini in samostojno sproščeno in doživeto poje otroške, ljudske in umetne 
pesmi; 

-  pri petju posnema interpretacijo odraslega; 

-  doživeto poje, upošteva glasno, tiho in počasnejše oz. hitrejše izvajanje; 

- uri pravilno dihanje in jasno izreko besedil; 

- širi glasovni obseg, izboljšuje tehniko petja in intonacijo; 

- prepoznava, razume in uporablja glasbene pojme: pevec, solist, pesem, pevski 
zbor, zborovodja; 

- ritmično izreka otroška besedila, izštevanke in uganke; 

- prepoznava pesem po njenem ritmu ali melodiji; 

- z glasom in glasbili izvaja preproste ritmične in melodične vzorce ter poglablja 
glasbeni spomin; 

- spremlja petje in izreko s telesom (ploskanje, tleskanje, stopanje, udarjanje...), z 
improviziranimi in Orffovimi glasbili. 

 

 

GLASBENA VZGOJA 

4. in 5.razred 

 

POSLUŠANJE  

Učenec: 

- posluša vokalno, instrumentalno in vokalno-instrumentalno glasbo in ob tem 
poglablja koncentracijo, zbranost in pozornost ter razvija slušno zaznavo in 
zvočno  senzibilnost;  

-  
- poglablja doživetja in jih izraža glasbeno, likovno, besedno in gibalno;  
-  



- poglabljajo zaznavo izvajalskih sredstev (pevski glasovi, inštrumenti, zasedbe);  
-  
- poglablja zaznavo izraznih prvin (ritem, melodija, oblika, tempo, dinamika, 

zvočna barva) in oblikovnih značilnosti; 
-  
- ob poslušanju in izvajanju vzporednih dejavnosti (gibno-plesno, 

instrumentalno, pevsko izvajanje, spremljanje glasbenih zapisov idr.) poglablja 
doživljanje in glasbene predstave; 

-  
- ob vnovičnem poslušanju spremlja potek skladbe ali posameznega dela z 

izdelanimi ali Orffovimi inštrumenti; 
-  
- ob zbranem poslušanju poglablja predstave o tonskih trajanjih, višinah, 

metričnih enotah; 
- slušno prepoznava glasbila po zvočni barvi in jih razvršča v instrumentalne 

supine; 
-  
- doživljajsko-analitično posluša eno in dvoglasno ljudsko ter umetno glasbo ter 

prepoznava zvočnost instrumentalnih zasedb, instrumentalnih skupin, zvrsti in 
žanrov (klasična, zabavna, popularna in plesna glasba, filmska glasba); 

-  
- razume in uporablja glasbene pojme: ljudska in umetna glasba; pevski zbor: 

otroški, mladinski, ženski, moški, mešani; pevska skupina, oktet; himna; pevski 
glasovi: sopran, mezzosopran, alt, tenor, bariton, bas; ljudska glasbila; 
instrumentalne skupine: godala, pihala, trobila, tolkala, brenkala, inštrumenti 
s tipkami, elektronski inštrumenti; orkestrski sestavi; manjši sestavi: duo/duet, 
trio/tercet, kvartet, kvintet ipd. 

-  
- prepozna glasbene pojme, vezane na notno opismenjevanje: notno črtovje, 

violinski ključ, ritornel, ritem, dobo, ritmične zloge.  

 

IZVAJANJE  

Učenec: 

- poje ljudske ter umetne pesmi s poudarkom na domači ljudski glasbeni 
zakladnici; 

-  
- razvija nadzor glasu, stopnjuje in izboljšuje tehniko pevskega dihanja, izgovor 

in izreko; 



-  
- z ritmično izreko besedil izvaja preproste in zahtevnejše ritme; 
-  
- predstavi, izvede in vrednoti lastne pevske dosežke; 
-  
- z inštrumenti (izdelanimi, improviziranimi in Orffovimi) spremlja petje in 

ritmično izreko besedil; 
-  
- spoznava in se uri v različnih načinih igranja na glasbila; 
-  
- z glasbili spremlja potek skladbe ali njenega posameznega dela ob poslušanju 

posnetka; 
-  
- različne glasbene vsebine izraža z gibanjem in plesom; 
-  
- izvaja rajalne igre in različne plese; 
-  
- spoznava osnovni notni zapis in razvija osnovno orientacijo v notnem zapisu; 
-      
- gibalno, likovno in besedno izraža glasbena doživetja; 
-     
- ritmično, vokalno in z instrumenti dopolnjuje ali ustvarja preproste glasbene 

vzorce;  
-     
- vrednoti svoje dosežke. 

 

 

 

 


