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1 OPREDELITEV PREDMETA

Glasba je ~lovekova kulturna potreba v vseh ~asih. Izra`a njegovo neusahljivo `eljo po obliko-

vanem zvo~nem okolju, zvo~ni komunikaciji in ustvarjalnosti. S svojo univerzalno zvo~no go-

 vorico je široko odprta zakladnica ob~e ~loveške kulture. V posameznih okoljih poudarjajo 

njene vrednote kot nenadomestljive dokaze kulturne samobitnosti.

Glasba potrebuje vzore in u~enje, ki omogo~a stik z njenimi vrednotami. Sodobna glasbena 

vzgoja se napaja pri glasbeni umetnosti in glasbeno-pedagoški znanosti. Umetnost jo oprede-

ljuje kot glasbeno produkcijo (ustvarjalnost), reprodukcijo (poustvarjalnost) in recepcijo 

(ustvarjalno sprejemanje).

Glasbeno-pedagoška znanost usmerja in razvija posameznikove glasbene sposobnosti, spret-

nosti in znanja, ki mu dolo~ajo faze in ravni muzikalnosti. V ustvarjalnostnih oblikah naka-

zuje temeljno metodo glasbenega u~enja z interakcijo izvajanja in poslušanja glasbe. Njene 

in terdisciplinarne povezave omogo~ajo široko razgledanost na mnogih umetniških in znanstve-

nih podro~jih.

V zadnjem ~asu je v ospredju raziskav glasbena inteligenca kot ena izmed sedmih lastnosti 

~loveškeg a uma, ta pa ni pomembna le za glasbeni razvoj, temve~ tudi za sposobnost mišlje-

nja in sodobno multimedijsko komunikacijo. U~encem odpira svet višjih kulturnih potreb, jih 

osveš~a za umetniške vrednote in ekologijo zvo~nega okolja ter jim razvija kriti~nost in estet-

sko ob~utljivost. Glasbena vzgoja v osnovni šoli ponuja u~encu temeljne izkušnje:

• za selektivno in aktivno poslušanje glasbe v okviru medijskih programov in glasbenih 

prireditev; 

• za sodelovanje v pevskih zborih in drugih glasbenih dejavnostih;

• za nadaljnje izobra`evanje, ki spodbuja globje zanimanje za glasbo ali študij oziroma poklic, 

katerega sestavni del je tudi glasba.

Glasbeno `ivljenje mora na šoli dopolnjevati polnovredno kulturno vzdušje in oblikovati zdra-

vo zvo~no okolje. Glasbeni pouk vnaša v šolsko delo s svojo odprtostjo in zvo~nim jezikom 

spremenjeno in sproš~eno komunikacijo.



6

2 SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Splošni cilji glasbe so:

• vzbujati veselje in pozitivna ~ustva do glasbe;

• zbujati zanimanje za razli~ne oblike glasbenega udejstvovanja;

• oblikovati pozitiven odnos do slovenske in svetovne glasbene kulture;

• spoznavati pomen glasbenih vrednot za slovensko samobitnost in evropsko umetnost;

• razvijati odgovornost in smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju;

• peti in igrati ter poustvarjati glasbene vsebine;

• aktivno poslušati glasbo, jo do`ivljati in prepoznavati njene zna~ilnosti;

• navajati na selektivno izbiro glasbenih programov glede na razli~ne `ivljenjske okoliš~ine;

• vzgajati za zdravo zvo~no okolje;

• razvijati merila vrednotenja;

• ustvarjati glasbo, sproš~ati lastne zvo~ne zamisli in domišljijo ter preizkušati procese glas-

benega oblikovanja;

• izra`ati glasbena do`ivetja in predstave gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno;

• spoznavati povezavo glasbe z materinš~ino, tujimi jeziki in drugimi zvrstmi umetnosti;

• razvijati glasbene sposobnosti (melodi~ni, ritmi~ni, harmonski posluh, estetsko oblikova-

nje, muzikalnost) in izvajalske spretnosti (tehniko petja in igranja glasbil šolskega instru-

mentarija) ob glasbenih dejavnostih;

• odkrivati zakladnico glasbene literature, njene ustvarjalce in poustvarjalce;

• razumeti bistvene pojme, zakonitosti in podatke o glasbenih izraznih prvinah, sredstvih, 

oblikah in zvrsteh, ki omogo~ajo razumevanje glasbe;

• poznati temeljne zna~ilnosti glasbenih zapisov in temeljno orientacijo v njih;

• vrednotiti glasbene sporede in se orientirati v napovedih, priro~ni literaturi ter zvo~nih 

zbirkah; 

• se navajati na sodobno glasbeno tehnologijo;

• poznati aktualne informacije o glasbenem šolstvu in glasbenih poklicih.
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3 OPERATIVNI CILJI PREDMETA

3.1 PRVO TRILETJE

OD IGRE IN GLASBENIH DO@IVETIJ H GLASBENIM ISKUŠNJAM

3.1.1 Prvi razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

IZVAJANJE USTVARJANJE POSLUŠANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• pripevajo in 
pojejo kraj-
še ljudske 
in umetne 
pesmi v 
ustreznem 
glasovnem 
obsegu, ka-
terih vsebi-
na spodbu-
ja otroško 
do`ivljanje, 
domišljijo, 
rajanje, igro;

• ritmi~no izre-
kajo kratka 
otroška 
besedila, 
izštevanke, 
uganke;

• spremljajo 
petje in iz -
reko z otro -
škimi glas-
bili in 
zvo~ili;

• raziskujejo 
zvo~ne 
barve iz 
narave in 
umetno 
ustvarjene;

• ob petju ali 
izreki 
izra`ajo vse-
bine skozi 
domišljijo in 
do`ivljanje;

• z glasbili 
zvo~no 
izra`ajo 
do`ivetja in 
predstave iz 
okolja;

• oblikujejo 
spremljave 
z otroškimi 
glasbili za 
petje in 
izreko;

• zavedajo se 
zvokov 
okrog sebe;

• poslušajo in 
raziskujejo 
zvoke;

• poslušajo 
glasove ptic 
in drugih 
`ivali;

• do`ivljajsko 
poslušajo 
skladbe, ki 
jih spodbu-
jajo k aktiv-
ni zaznavi;

• ob posluša-
nju ustvar-
jalno izra -
`ajo svoja 
do`ivet ja;

• poslušajo 
glasbeno 
prireditev;

Radi pojemo
• Pojemo v šoli in doma

• Pesmi naših babic

• Imamo pevske glasove

• Znamo zapeti in pove-
dati pesem

• Pripravili bomo pevski 
nastop

Jaz znam igrati, ti znaš 
igrati ...
• Ploskamo, trkamo, 

topotamo  …

• Igramo na zvo~ila, ki so
okoli nas

• Igramo na zvo~ila, ki jih
sami naredimo

• Igramo na Orffova glas-
bila: pali~ice, boben, 
~inele …

• Obisk v glasbeni šoli

Ljudske in umetne pesmi:
• Ljudska: Zaj~ek
• Ljudska: Prvo leto
• Ljudska: Kako smo lovca 

pokopali
• Ljudska: Lisi~ka je prav 

zvita zver
• Ljudska: Šmentana 

muha
• Ljudska: Bar~ica
• Ljudska: Na planincah
• Ljudska: Zima je prišla

• Lesjak: Kdo je lumpek
• Lesjak: Trije lenuhi
• Voglar: Bosi in obuti 

vrabci
• Kuhar: Mi imamo mucka
• Kuhar: Jaz imam pa 

goslice
• Bitenc: Poto~ek
• Bitenc: Zaj~ek 

dolgouš~ek
• Slosar: Šala

Besedila za ritmi~no 
izreka
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• igrajo pred, 
med in 
poigre;

• gibajo se, 
rajajo ob 
petju ali 
ritmi~ni 
izreki;

• z glasbili 
zvo~no upo-
dabljajo 
kratke zgod-
be, dogodke;

• Spremljamo pesmice, 
ki jih pojemo ali enako-
merno izrekamo

• Pripravimo koncert

Radi poslušamo glasbo
• Kaj mi pripoveduje 

glasba

• Glasba za razli~na raz-
polo`enja

Glasbene izmišljarije
• Izmišljamo si glasbo za 

pesmi

• Izmišljamo si glasbo za 
naša zvo~ila in glasbila

• Izmišljamo si zvo~ne 
uganke, zgodbe in 
pravljice

• Zvo~ne dogodke in 
zgodbe spreminjamo v 
like in barve

Ob glasbi se gibamo in 
rajamo

• Naši gibi in koraki se 
ujemajo z glasbo

• Pesmi za rajanje

Z glasbo se igramo
• Posnemamo glasove, 

zvoke

• Glasbene uganke

Glasbeni primeri za 
poslušanje1:
Kogoj: Na ledu 
Slovenske klavirske 
skladbe za mladino
Schubert: Uspavanka
Musorgski: V kotu
Musorgski: Hroš~
Musorgski: Ples 
piš~an~kov v jaj~nih 
lupinah
Debussy: Otroški koti~ek
Mozart: Mala no~na 
glasba (odlomki)
Schumann: Otroški pri-
zori: Veseli kmeti~
^ajkovski: Mladinski 
album
^ajkovski: Hresta~ 
(posamezni plesi)

Glasbene pravljice: 
Sovica Oka, 
Škrat Kuzma

Glasbene igre:
Voglar: Kdo bo prišel iz 
hiše

• do`ivetja ob glasbi izra`ajo gibalno-rajalno, 
likovno ali besedno.

1 Poševno besedilo ozna~uje skladbe, ki so namenjene poslušanju.
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3.1.2 Drugi razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

IZVAJANJE USTVARJANJE POSLUŠANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• enoglasno, 
z instru-
mentalno 
spremljavo 
ali brez nje 
pojejo v 
ustreznem 
obsegu 
ljudske in 
umetne pes-
mi, ki po 
vsebini 
ustrezajo 
otroškemu 
~ustvova-
nju, igri in 
dogaja-
njem v 
o`jemu 
okolj u;

• ritmi~no 
izrekajo in 
ritmizirajo 
otroška be-
sedila (iz-
števanke, 
uganke, 
reke in od-
lomke pes-
mi);

• igrajo na 
lastna, 
ljudska in 
Orffova 
glasbila;

• poustvarjajo 
nau~ene pes -
mi, besedila 
in instru-
mentalne 
vsebine;

• izmišljajo si 
melodije na 
dano bese-
dilo;

• oblikujejo 
ostinatne 
spremljave 
na glasbilih 
za pesmi in 
besedila;

• raziskujejo 
zvo~nost 
glasbil in 
zvo~il ter 
oblikujejo 
svoje glasbe-
ne vsebine;

• poslušajo 
ljudske in 
umetne 
pesmi;

 
• pozorno po-

slušajo kraj-
še skladbe 
s program-
sko in abso-
lutno vsebi-
no, ki so 
blizu otroš-
kemu do`iv-
ljanju;

• ustvarjalno 
posredujejo 
povratne 
informacije 
o glasbenih 
do`ivetjih 
in zvo~nih 
vtisih;

• poslušajo 
glasbeno 
prireditev;

V šoli se nau~imo 
mnogo novih pesmi
• Naši pevski glasovi so 

glasbila;

• Znamo peti hitreje in 
po~asneje, glasneje in 
tišje, narašajo~e in 
pojemajo~e;

• Vsi smo pevski zbor, ki 
ga vodi zborovodja

Igramo vedno ve~ glasbil
• Moje telo igra

• Naredili bomo svoja 
glasbila

• Ko igramo, smo orke-
ster, ki ga vodi dirigent

• Orffova glasbila imajo 
svetle in temne zvo~ne 
barve

Zbrano poslušamo 
glasbo
• Glasbo ustvari sklada-

telj

• Napisana glasba je 
skladba

• Skladbe odkrivajo 
razli~na razpolo`enja, 
dogodke, zgodbe in 
pravljice

Izbor ljudskih in umetnih 
pesmi, izštevank, ugank, 
rekov in skladb za 
poslušanje

• Adami~: Šolski zvonec
• Bitenc: Ura
• Je`: Vadbena ura

Tomc: Ciciban se cmeri

• Bitenc: Peter veter
• Weingerl: Miška

• Ljudska: Igramo se
  Šivic: Miki pleše

• Kuhar: Goslice
• Ljudska: Jaz sem 

muzikant
• Bitenc: Kri`-kra` kralj 

Matja`

Š~ek: Svatba v gozdu
Mozart: Mali potepuh

Voglar: Vaja za praznik

Saint-Saëns: Labod

• Voglar: Kostanj~ek 
zaspan~ek

• Leti, leti
Debussy: Sne`inke ple-
šejo

Gre~aninov: @alostna 
glasba
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• z otroškim 
rajanjem in 
plesom 
spremljajo 
petje in 
izreko;

• Ob poslušanju prepo-
znamo pevske 
glasove, inštrumente, 
orkester

• Radi poslušamo barve 
ljudskih inštrumentov

Glasba je tudi v meni
• Izmišljamo si zvo~ne 

zgodbe

• Izmišljamo si glasbo 
za pesmi

• Ustvarjamo spremljave

• Naslikamo zvoke

• Ob glasbi si izmišljamo 
gibe, korakamo in ple-
šemo

Glasbene igre

• Glasbene igre naših 
babic

• Glasbene uganke

• Glasbeni odmevi – 
posnemanje

Gobec: Kresni~ek

• Slosar: Kaj je v kapljici 
de`ja

Lipovšek: Pesem de`ev-
nih kapljic

• Je`: Zaj~ek, Mlado 
kolo

• Pirnik: Zvon~ek

Ljudska: Ko si sre~en
• Ljudska: Ko si sre~en
• Ljudska: Pleši, pleši 

~rni kos

Otroška ljudska glasbila

Primeri za poslušanje:

Šivic: Miki je vojak
Korsakov: ^mrljev let

Grieg: Peer Gynt: V dvo-
rani gorskega kralja,
Kora~nica pal~kov

Mozart: Pastir~kova pe-
sem

Štuhec: Uspavanka

Bach: Veseli razgovori
(BadinerieJ

• Slosar: Mladi modrijan

Zvo~ne uganke

Glasbene igre:
• Voglar: Igra z budilko
• Voglar: Marko, odpri 

vrata

• glasbena do`ivetja in predstave izra`ajo z 
gibi, likovnimi simboli in besedno.
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GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

IZVAJANJE USTVARJANJE POSLUŠANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• z instru-
mentalno 
ali prepro-
sto vokalno 
spremljavo 
(ostinatno) 
pojejo eno-
glasne Ijud-
ske in umet-
ne pesmi, 
ki ustrezajo 
otroškemu 
~ustvo -
vanju in 
glasbeni 
razvitosti 
otroka;

• usvajajo 
slovensko 
glasbeno 
zapuš~ino;

• na glasbilih 
(lastnih, 
Orffovih, 
drugih) 
igrajo spre-
mljave in 
krajše 
instrumen-
talne 
skladbe;

• izbirajo vire 
zvoka iz oko-
lja, raziskuje-
jo zvo~ne 
barve in z 
njimi izra`ajo 
svoje zamisli;

• do`ivljajsko 
in estetsko 
poustvarjajo 
nove pesmi 
in ritmi~na 
besedila;

• oblikujejo 
spremljave 
za pesmi in 
besedila;

• dopolnjujejo 
melodije in 
ritme, obli -
kujejo odgo-
vore na glas-
bena vpraša-
nja;

• ustvarjajo 
melodije za 
besedila in 
besedila za 
melodije;

• pozorno po-
slušajo 
skladbe za 
razli~ne se -
stave s pro-
gramsko in 
absolutno 
vsebino;

• izra`ajo 
vtise o do-
`ivljanju 
glasbe;

• poslušajo 
glasbeno 
potrditev;

• spremljajo 
glasbene 
dogodke v 
svojem oko-
Iju;

Z glasbo v novo šolsko 
leto
• Glasbeni spomini na 

po~itnice

• Šolski pevski zbor

• Ljudske pesmi – naše 
bogastvo

• Naša prva pesmarica

• Naša zvo~na zbirka

• Glasbeni koti~ek

Pozorno poslušajmo 
zvoke
• Posebni glasbeni zvoki – 

toni

• Toni sestavljajo melo-
dijo

• Pesem ima besedilo in 
melodijo

• Glasbila igrajo višje in 
ni`je tone

Glasbeni ~as
• Glasbo merimo

• Glasba vsebuje tudi 
tišino ali pavze

• Glasbena voš~ilnica

• Pesmi za posebne pri-
lo`nosti

Izbor ljudskih in umet-
nih pesmi:
• Ljudska: Pol`eva snu-

bitev
• Ljudska: Po Koroškem, 

po Kranjskem
• Ljudska: Ob bistrem 

potoku je mlin
• Ljudska: Prvo leto 

slu`im
• Ljudska: Lepo je pom-

lad’ na svet
• Ljudska: Izidor ov~ice 

pasel
• Ljudska: Štiri ra~ke
• Je`: Izštevanka
• Pirnik: ^ri~ek poje
• Pirnik: Bele sne`inke
• Bitenc: Kri`-kra`
• Voglar: Bin~ek in ja-

bolko
• Rojko: Medvedkova 

ve~erja
• Bitenc: Muzikantska
• Slosar: Pustna
• Slosar: Semafor
• Pahor: Dimnik
• Adami~: Pomladne 

piš~alke
• Kupper: Nikoli slabe 

volje
• Lully: Trka, trka Peter
• Bach: Rad imam

3.1.3 Tretji razred
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• ritmi~no 
izrekajo be-
sedila in jih 
spremljajo 
s telesnimi 
gibi in z 
glasbili;

• upoštevajo 
pevsko in 
instrumen-
talno tehni-
ko in ele-
mente 
estetskega 
oblikovanja;

• plešejo 
plese in 
izvajajo 
glasbene 
igre iz 
slovenske 
ljudske 
zapuš~ine;

Z glasbo v pravljice in 
zgodbe

• Pravljica iz baleta

• Glasbena pravljica

Glasba, gibanje in ples
• Zaplešimo kolo

• Z gibanjem in plesom 
izrazimo vsebino glasbe

Glasbeni pogovori
• Posnemanje v glasbi

• Dopolnimo glasbene 
misli

• Glasbena vprašanja in 
odgovori

• Ustvarimo zvo~no 
podob o

Glasbena popotnica
• Zapojmo, zaigrajmo in 

zaplešimo

• Najljubše pesmi in 
skladbe

Glasba gre iz roda v rod
• Stare pesmi, glasbila in 

plesi iz našega okolja

Ritmi~na besedila:

• Ti boš ma~ka jaz bom 
miš

• En kova~ konja kuje
• @upan~i~: Mehur~ki 

(izbor)
• Zidar: Muzikantska

Skladbe za poslušanje:

Je`: Potovanje
Mihel~i~: Stopa dedek
Škerl: Dnevnik Lize Sla-
doledarice

Ramovš: Šaljivka

^ajkovski: Pun~kin 
pogreb

Saint-Saëns: @ivalski 
karneval: Slon, Labod

Debussy: Ples ~rne 
lutke

^ajkovski: Hresta~

Prokofjev: Peter in volk

Pahor: V korak
Šedelbauer: Kar veselo

• izra`ajo glasbena do`ivetja in zna~ilnosti 
gibalno-plesno, likovno ali besedno.
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3.2 DRUGO TRILETJE

OD GLASBENIH IZKUŠENJ K RAZUMEVANJU TEMELJNIH IZRAZNIH PRVIN, 

ZAKONITOSTI IN GLASBENOKULTURNIH OKOLIJ

3.2.1 Četrti razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

IZVAJANJE POSLUŠANJE USTVARJANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• pojejo eno 
in dvoglasne 
ljudske in 
umetne 
pesmi, ka-
none iz do-
ma~e in tu-
je glasbene 
zakladnice; 
s posne-
manjem 
in po 
slikovnih, 
zlogovnih 
in notnih 
zapisih;

• ritmi~no 
izrekajo in 
ritmizirajo 
besedila;

• pojejo ali 
izrekajo be-
sedila ob 
spremljavi 
glasbil;

• igrajo 
instrumen-
talne vse-
bine;

• ob posluša-
nju prepo-
znavajo gla -
sove in glas-
bila;

• zbrano po-
slušajo 
izbor skladb 
iz koncertne-
ga, opernega 
in filmskega 
programa;

• poustvarja-
jo pevske, 
govorne in 
instrumen-
talne vse -
bine;

• izra`ajo 
likovno, be -
sedno in gi-
balno-ples-
no glasbena 
do`ivetja in 
zvo~ne 
predstave;

Glasba v dru`ini
Glasba v naši šoli in jaz
• Toni naših glasov in 

glasbil
• Zapisi tonskih višin in 

trajanj odkrivajo 
ljudske pesmi

• Pojemo enoglasno in 
dvoglasno

Glasba v našem kraju
• Šolski pevski zbor na-

stopa
• Kaj se u~ijo v glasbeni 

šoli
• Glasba na prireditvah
• Na koncertu

Glasbeni zapisi
• Umetno glasbo obliku-

jejo skladatelji
• Glasba ima svoje 

oblike: pesem, kanon, 
rondo

• Zvo~ni zapisi za 
poslušanje glasbe

• Poslušamo pevske 
skupine in zbore

• Poslušamo skladbe za 
inštrumente

• Ljudska: O moj preljubi 
dragi dom

• Ljudska: Sedma ura 
`e zvoni

• Kozina: Kek~eva pesem
• Ljudska: Kaj boš, Janko
• Ljudska: Tri ti~ice
• Ljudska: Ra~unstvo

Mozart: Variacije
Mozart: Mala no~na 
glasba

• Je`: En ten tenera
• Ajdi~: Finale

Strauss: V gozdu krofov

• Ljudska iz Prlekije: 
Fse kaj lazi po ten sveti

• Ljudska: Lani sem se 
`enil

Bach: Toccata (orgle)
• Pesmi in skladbe z 

Orffovimi inštrumenti

Posnetki z Orffovimi 
inštrumenti
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• spremljajo 
petje in rit -
mi~no izre-
ko z giba-
njem in 
plesom po 
ljudskem 
izro~ilu.

• oblikujejo 
melodije, 
ritmi~ne 
vsebine in 
instrumen-
talne 
spremljave 
ter vsebine;

• ustvarjajo 
lastne glas-
bene zami-
sli in jih 
zapisujejo 
s simboli, 
zlogi in 
notami.

Glasba je napisana z 
notami
• Pesmarice

• Note nakazujejo višje in 
ni`je, daljše in krajše 
tone

Glasba za praznike

Glasba – moja dediš~ina
• Ljudska glasbila
• Ljudska pesem
• Ljudski plesi

Glasba v raznolikosti 
`ivljenja narave

Glasba inštrumentov

Glasbena pravljica

Opera

Baletna glasba
Filmska glasba
Razredni koncert

• Ljudska: Veseli godci 
Koroška: Oprekelj in 
`vegla

• Otroška ljudska: Lepa 
bela lilija

• Ljudska: Adleši~ko kolo

• Prazni~ne pesmi
• Haydn: Jesensko listje
• Pahor: Sne`ec
  Tedeshi: Ob potoku 

(harfa)

• Ljudska: Sini~ka
• Jeraj: Pevec
• Ljudska: Pleši, pleši 

~rni kos
• Ljudska: Pol`ek in ju-

naki
• Ljudska: Medved

Saint-Saëns: @ivalski 
karneval:
Levja kora~nica (klavir)
Kukavica (klarinet)
Kokoši in petelin
Kenguru (klavir)
Okamnine (ksilofon)
Pti~nica (flavta)
Antilopa (klavir)
Akvarij (klavir, flavta, 
godala)
@elva (godala)
Labod (violon~elo)
Slon (kontrabas)
Osli~ki (violini)
Pianisti
Finale

Dukas: ^arodejev vaje-
nec
Bremenski godci
Mozart: ^arobna piš~al

^ajkovski: Hresta~
Video posnetki
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3.2.2 Peti razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

IZVAJANJE POSLUŠANJE USTVARJANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• pojejo 
pesmi iz 
ljudske in 
umetne 
glasbene 
zakladnice 
slovenskih 
pokrajin;

• pojejo eno- 
in dvoglas-
no ter ob 
instrumen-
talni 
spremljavi 
po simbol-
nih in not-
nih 
zapisih;

• usvojijo 
nekaj tujih 
pesmi;

• ritmizirajo 
zvo~no in 
vsebinsko 
zanimiva 
besedila;

• na glasbi-
lih igrajo 
spremljave 
in instru-
mentalne 
vsebine;

• zbrano 
poslušajo 
ljudske in 
umetne 
skladbe iz 
razli~nih 
obdobij in 
okolij;

• spoznajo 
primere 
absolutne in 
programske 
glasbe;

• prepoznava -
jo pevske 
glasove, 
inštrumente 
in zasedbe;

• estetsko 
oblikujejo 
pevske in 
instrumen-
talne iz-
vedbe;

• z znanimi 
tonskimi 
višinami in 
trajanji 
ustvarjajo 
spremljave 
in glasbene 
oblike;

• z glasbili 
zvo~no upo-
dobijo 
kratke 
zgodbe ali 
dogodke;

Slovenska ljudska in 
umetna glasba
• V notnih zapisih odkri-

vamo pesmi

Glasbeno `ivljenje v 
slovenskih pokrajinah
• V predalpskem in 

alpskem svetu

• Na Krasu

• Na Primorskem

• V Panonskem svetu

• V Beli krajini

• Ljudska: ^ukova `eni-
tev

• Kozina: Divertimento 
za mlade pianiste

Ljudska: Tam kjer te~e 
bistra Zila (Kernjak)
Šivic: Pateti~ni gospod 
Sol Fa Si
Šivic: Kapriciozna gospa 
Do La Re

• Ljudska: Greg~ev Pe-
ter

• Ljudska: Jaz pa poj-
dem na Gorenjsko

• Ljudska: Gora ta Ba-
nerina

Srebotnjak: Slovenski 
ljudski plesi – Gorenj-
ska, Koroška, Rezija 
Ljudska glasbila: Citira in 
bunkala

• Ljudska: Stoji, stoji to 
mesto Lo`

• Vilhar: Sonce ~ez 
hrib~ek gre

• Ljudska: Dre`niška
• Ljudska: Komar se je 

o`enil
• Š~ek: Moja ura
• Pirnik: Otrok poje
• Gabrijel~i~: Kralj 

Matja`
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• ob petju, 
izreki in igri 
o`ivljajo 
slovensko 
plesno 
izro~ilo;

• razvijajo 
izvajalsko 
tehniko ob 
petju in 
igranju 
glasbil;

Slovenski glasbeni 
ustvarjalci in poustvar-
jalci
• Skladatelj oblikuje 

skladbo
• Pevci in instrumentalisti
• Pomembne glasbene 

ustanove

V Sloveniji poznamo 
tudi glasbo sosednjih 
in daljnih de`el

• S pomo~jo glasbenih 
zapisov izvajamo 
skladbe z razli~nih 
koncev sveta

• Na glasbeni prireditvi 
gostujejo glasbeniki iz 
bli`njih in daljnih de`el

• na radiu, televiziji, 
CD-jih, kasetah so 
dostopne skladbe 
tujih skladateljev

Glasba in mladi

• Glasba potrebuje 
izkušnje in znanje

Tartini: Vra`ji tril~ek
Pahor: Istrijanka
Merku: Sonce ljubo
Kogoj: Materi
Ukmar: Burleska
Vrabec: Škocijanske 
jame

• Ljudska: @una je 
sneha

• Ljudska: Mi pa smo 
~uli

• Osterc: Dino, dino 
dano

Osterc: Juretu
Srebotnjak: Slovenski 
ljudski plesi: Prekmurje
Prekmurska god~evska 
skupina
• Ljudska: Metliško kolo
• Ljudska: ^rnomaljsko 

kolo

• Novak: Figaro: Poklon 
fantov in deklet

• Je`: En ten tenera
• Druzovi~: Dobro jutro

Ipavec: Finale iz Anine 
kadrilje
Novak: Figaro
Adami~: Tivolski ribnik 
iz Ljubljanskih akvarelov

• Langus \ Lau:
  Podoknica za Orffove 

inštrumente
• Sallinen: Adagio

L. Mozart: Otroška sim-
fonija

• zvo~na do`ivetja in predstave sporo~ajo 
besedno, gibno ali likovno.
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3.2.3 Šesti razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

IZVAJANJE USTVARJANJE POSLUŠANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• pojejo pro -
gram ljud-
skih in 
umetnih 
pesmi iz 
Slovenije 
ter drugih 
evropskih;

• igrajo 
spremljave 
in samo-
stojne in-
strumental-
ne vsebine;

• ob plesnih 
skladbah 
plešejo 
plese;

• gibljejo se, 
rajajo ob 
petju ali 
ritmi~ni 
izreki;

• do`ivljajsko 
in analiti~no 
poslušajo 
ljudske in 
umetne 
skladbe;

• poslušajo 
skladbe raz -
li~nih vsebin, 
oblik, zvrsti, 
`anrov, za-
sedb tujih in 
doma~ih 
skladateljev;

• razvijajo 
sposobnost 
analiti~ne 
zaznave 
zvo~nih barv 
in oblik;

• s sredstvi 
estetskega 
oblikovanja 
poustvarijo 
izvajane 
vsebine;

• ustvarjajo 
spremljave 
in druge 
glasbene 
oblike;

Vokalna glasba
• Petje pesmi
• S toni durove in 

molove lestvice v 
druge de`ele;

• Kaj ozna~ujejo notni 
zapisi

• Pevski glasovi in se-
stave; solisti, pevske 
skupine, pevski zbori

• Pesem in sozvo~ja 
melodij

• Pesem ima vsebino in 
obliko

• Pesem ob spremljavi 
inštrumentov

Izbor ljudskih in umetnih 
pesmi:
• Ljudska: Potrkan ples
• Ljudska: Mojster Jaka
• Quodlibet
• Rogers: DO RE MI
• Ljudska: Ne jou~i za 

mene
• Ljudska: ^uk sedi
• Orff: Kukavica je `golela
• Ljudska: Lepo je 

pomlad
• Brahms: Uspavanka
• Groffe: Krokodil pri 

zobarju
• DvorÝak: Doma~a 

pesem

Gobec: ^ude`na klop
Adami~: Oj le sijaj sonce
Ljudska: Lepa Vida
Leder-Lesi~jek: Pesem od 
rojstva
Gallus: Musica musa-
rum germana
Schubert: Lipa
Foerster: Spak

Pojejo odlomke instru-
mentalnih skladb
• Geissler: Orkester
• Mozart: ^arobna piš~al: 

Kako to cingljajo

Instrumentalna glasba
• Zvo~ne barve inštru-

mentov v glasbenih 
delih znamenitih 
skladateljev

Britten: Vodnik po 
orkestru za mlade

Vivaldi: Pomlad
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• Godala in druga glasbi-
la s strunami

• Pihala in trobila
• Po belih in ~rnih tipkah
• Tolkala
• Elektronska glasbila
• Instrumentalne zased-

be, solisti, komorne 
skupine, orkestri

• Poimenovanje instru-
mentalnih skladb

Izbirajmo glasbo
• Zabavna, popularna in 

plesna glasba
• Umetniška, klasi~na, 

resna glasba

Lebi~: Pti~ica svarilka
DvorÝak: Simfonija iz 
Novega sveta: Largo

Gershwin: Preludij

Chopin: Poloneza v 
A-duru
Scarlatti: Sonata v 
C-duru
Bach: Trio sonata

Malovec: Orthogenesis

Schumann: Sanjarjenje
Beethoven: Sonata za 
klavir in violino
Haydn: Godalni kvartet
Händel: Glasba na vodi
Beethoven: Simfonija
^ajkovski: Koncert za 
klavir in orkester št. 1 v 
B-molu

The Beatles
• Lennon\McCartney:

Yellow Submarine

Sodobna slovenska po-
pularna glasba
Vlado Kreslin

Strauss: Na lepi modri 
Donavi

Strauss: Netopir: Uver-
tura

Privšek: Kratka zgodba
B. Adami~: Hojsa, hojsa

Loewe: My Fair lady
(Video odlomek musicala)
• Jenko: Lipa
• Rojko: Ljubljanski zmaj

• z ubesedovanjem, v likovnih sporo~ilih ali v 
gibalno-plesni obliki ustvarjalno izrazijo 
glasbena do`ivetja

Glasbene vsebine
• Programska glasba
• Absolutna glasba 

Smetana: Vltava
Grieg: Peer Gynt
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3.3 TRETJE TRILETJE

OD GLASBENIH IZKUŠENJ K RAZUMEVANJU GLASBE IN POZNAVANJU NJENEGA RAZVOJA

3.3.1 Sedmi razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

POSLUŠANJE IZVAJANJE USTVARJANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• poslušajo 
(do`ivljaj-
sko in ana-
liti~no) 
skladbe od 
za~etkov 
glasbe do 
klasicizma.

• pojejo slo-
venske in 
tuje ljudske 
pesmi;

• pojejo in 
igrajo sklad-
be iz umetne 
glasbe 
obravnava-
nih obdobij

• petje in 
instrumen-
talno igro 
povezujejo s 
plesi.

• repertoar 
poustvarja-
jo do`ivljaj-
sko in s 
sredstvi 
estetskega 
oblikovanja;

• odlo~ajo se 
za ustvar-
jalno be-
sedno, 
likovno ali 
gibalno-
plesno 
izra`anje 
glasbenih 
do`ivetij in 
predstav o 
zvo~nih 
zna~ilno-
stih in 
oblikah;

• oblikujejo 
spremljave;

• ustvarjajo 
lastne glas-
bene 
oblike.

Za~etki glasbe
• Glasba v davnini

Glasba starih 
zunajevropskih kultur

Anti~na glasbena kultura

Glasba v srednjem veku

• Rojstvo zahodno-
evropske glasbe

• Posvetna vokalna glasba
• Od enoglasja do 

ve~glasja
• Instrumentalna glasba 

srednjega veka

Glasba v obdobju huma-
nizma in renesanse

• Velika imena rene -
san~ne glasbe

Zvok paleolitske piš~ali
• Pesem z bobni

Glasba Maorov
Indijski spev
Indijanska glasba
Vina, tabla
Bambusove piš~ali

Seikilova pesem
• Seikilova pesem
• Indijanski ples

Gregorijanski koral
Calendra maya
• Calendra maya

• Adam de la Halle: 
Robin et Marion

• Orientis partibus
Adam de la Halle: Robin 
et Marion

• Poletni kanon

Desprez: ^ri~ek

Lasso: Echo
Palestrina: Popule 
meus
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• Jakobus Gallus

• Instrumentalna glasba

• Glasbeno `ivljenje na 
Slovenskem

Glasba v baroku

• Kantata in oratorij

• Baro~na opera

• Znameniti virtuozi in 
skladatelji instrumen-
talnih oblik

• Veliki imeni glasbene-
ga baroka

• Glasba baroka na 
slovenskih tleh

Gallus: Per Multos liceat 
cuculus
Gallus: Ecce quomodo
Video: Esej o Gallusu 
(@i`ek)

Lutnja

• Ljudska: Riba Faronika
• Ljudska: Pegam in 

Lambergar
• Ljudska: Dekle reši v 

ka~o ukletega kralji~a
• Ljudska: Mrtvaška kost

• Pergolesi: Zlata ro`a
• Purceli: Bubbling and 

splashing
• Bach: Kapljica veselja

  Šolski mojster
• Šolski mojster – 

Ciciderum
Händel: Mesija

Monteverdi: Lasciate mi 
morire
Gluck: Orfejeva to`ba
• Gluck: Orfejeva to`ba

Corelli: Concerto IV
Vivaldi: Zima
Tartini: Larghetto

• Händel: Ognjemet (in-
strumentalna priredba)

Händel: Ognjemet
Bach: Air, Gigue

Dolar: Baletti a 4 
(Plavec, Poš)
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3.3.2 Osmi razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

POSLUŠANJE IZVAJANJE USTVARJANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci

• poslušajo 
(do`ivljaj-
sko in ana -
liti~no) 
skladbe iz 
obdobja 
klasicizma 
in roman-
tike;

• vrednotijo 
glasbena 
dela klasi-
cizma in ro-
mantike ter 
jim sledijo 
v sporedih 
sodobnih 
poustvarjal-
cev;

• uzaveš~ajo 
pomen slo-
venske 
glasbene 
kulture;

• pojejo slo-
venske ljud-
ske in umet-
ne pesmi;

• pojejo umet-
ne pesmi 
skladateljev 
klasicizma in 
romantike;

• pojejo ustrez-
no prilago-
jene instru-
mentalne 
glasbene 
odlomke kla-
sicizma in 
romantike;

• igrajo sprem-
Ijave in prire-
jene instru-
mentalne 
skladbe 
obravnava-
nih stilnih 
obdobij;

• podkrepijo 
do`ivetja z 
zna~ilnimi 
plesi ob 
obravnavi 
glasbenih in 
plesnih vse-
bin;

• do`ivljaj-
sko in s 
sredstvi 
estetskega 
oblikovanja 
poustvarjajo 
glasbene 
vsebine 
obravnava-
nih obdobij

• ustvarjalno 
izra`ajo 
glasbena 
do`ivetja in 
predstave v 
besednih, 
likovnih in 
plesnih 
sporo~ilih;

• improvizi-
rajo na 
glasbene 
teme;

• ustvarjajo 
enostavnej-
še glasbene 
oblike;

Glasbeni klasicizem
• Dunajski klasiki

• Ve~stav~ne instrumen-
talne glasbene oblike

• Opera v klasicizmu

• Prehod v romantiko

• Glasba na slovenskih 
tleh ob sklepu 18. sto-
letja

• Haydn: Iz oratorija
Letni ~asi

• Mozart: Difficile lectu
• Mozart-Maierhofer:

Naša mala no~na 
glasba

• Mozart: Allegro
• Beethoven: Metronom
• Beethoven: Mrak
• Beethoven: Oda radosti

Haydn: Simfonija št. 101 v 
D-duru: Andante
(Ura), Stvarjenje – ora-
torij, sklepni stavek
Mozart: Koncert za kla-
vir in orkester št. 21. v 
C-duru, 2. stavek: 
Andante
Mozart\Swingle: Mala 
no~na glasba – Rondo
Beethoven: Sonata 
op. 27
V mese~ini, 
Simfonija št. VI – 
Pastoralna

Mozart: Don Giovanni – 
Uvertura

• Slovenske ljudske 
pesmi

• Novak: Figaro: Poklon 
fantov in deklet

• Novak: Figaro: Zdaj 
 zapojmo
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Glasbena romantika
• Glasbene oblike skla-

dateljev romantike

• Krajše izrazne skladbe, 
samospev

• Simfoni~na pesnitev in 
programska glasba

• Romanti~na opera

• Zavest o glasbi 
posameznih narodov

Paganini: Kaprica št. 24
Chopin: Minutni val~ek 
št. 6 v Des-duru

• Liszt: Tema iz 
mad`arske rapsodije

Liszt: Mad`arska fantazija 
(št. 14)
Mendelssohn: Poro~na 
kora~nica
Brahms: Paganinijeve 
variacije op. 35
Schumann: Simfonija 
št. I – Pomladna
Mahler: Simfonija št. I, 
3. stavek (odlomek)

Schubert: Vilinski kralj
• Schubert: Lajnar
• Schubert: Spavaj, 

spavaj
• Schumann: Moja 

zvezda
• Mahler: Tema iz Simf.

Strauss: Vesele dogodiv-
š~ine Tilla Eulenspiegla

Rossini: Viljem Tell: 
Uvertura
Wagner: Mojstri pevci
Verdi: Nabucco: Zbor 
su`njev
• Verdi: Zbor su`njev
Bizet: Carmen
• Bizet: Otroški zbor iz 

opere Carmen
Puccini: Madame 
Butterfly

DvorÝak:  Koncert za vio-
lon~elo op. 104
DvorÝak: Stavki simfonije
Iz Novega sveta
Smetana: Prodana nevesta
Musorgski: Slike z 
razstave
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• Slovenska glasba 
v 19. stoletju

Zabavna glasba

^ajkovski: Simfonija št. 
IV, 4. stavek
• ^ajkovski: Tema iz 4. 

simfonije (ruska ljudska 
pesem Breza)

Grieg: Koncert za klavir in 
orkester, 1. stavek

Sibelius: Finska

Ipavec: Domovina
Ipavec: Serenada
Gerbi~: Pojdem na prejo
Foerster: Gorenjski 
slav~ek
• Jenko: Tiha luna
• Fleišman: Pod oknom 

(Luna sije)
• Alja`: Oj, Triglav moj 

dom
• Vilhar: Po jezeru
• G. Ipavec: Kje so moje 

ro`ice
• Dodatni primer za izva-

janje: slovenske ljudske 
pesmi

Strauss: Val~ki

Offenbach: Orfej v 
podzemlju ali Pariško 
`ivljenje
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3.3.3 Deveti razred

GLASBENE DEJAVNOSTI PREDLAGANE VSEBINE

POSLUŠANJE IZVAJANJE USTVARJANJE TEMATSKOINFORMATIVNE GLASBENOUMETNIŠKE

U~enci:

• do`ivljaj-
sko in ana-
liti~no po-
slušajo 
skladbe iz 
svetovne in 
slovenske 
glasbene 
zgodovine 
20. stoletja

• vrednotijo 
razli~ne 
glasbene 
zvrsti, `an-
re, vsebine 
in izvedbe;

• poznajo 
mo`nosti 
poslušanja 
glasbe na 
prireditvah 
in prek me-
dijev;

• pojejo ljud-
ske in umet-
ne pesmi;

• se zavedajo 
slovenske 
pevske tradi-
cije in njene-
ga pomena 
za slovensko 
samobitnost;

• pevsko izva-
jajo ustrezne 
primere 
glasbe 20. 
stoletja;

• igrajo sprem-
Ijave k pes -
mim in in-
strumental-
ne skladbe;

• ob plesni 
glasbi zaple-
šejo;

• razlikujejo 
ljudski, 
dru`abni in 
umetniški 
ples;

• do`ivljajsko 
in s sredstvi 
estetskega 
oblikovanja 
poustvar-
jajo glas-
bene vse-
bine;

• besedno li-
kovno ali gi-
balno-ples-
no izrazijo 
svoja glas-
bena 
do`ivetja in 
zvo~ne 
predstave;

• oblikujejo  
spremljave;

• improvizi-
rajo na 
glasbene 
vsebine;

• zvo~no eks-
perimenti-
rajo;

Iskanje novih izraznih 
mo`nosti na prehodu v 
20. stoletje
• Zunanji vtisi v glasbi 

(impresionizem)

Glasbeni slogi 20. sto-
letja

• Notranji izraz v glasbi 
(ekspresionizem)

• Znani slog v novi zvo~ni 
podobi (neoslogi)

• Znani ustvarjalci prvega 
obdobja

• Slovenska glasba v 
~asu 2. svetovne vojne

Debussy: Morje
Ravel: Bolero

Schönberg: Pierrot lu-
naire: Valse de Chopin
Stravinski: Petruška,
Cirkuška polka za slona
Orff: Carmina Burana
• Orff: Carmina Burana – 

Fortune plango vulnera
Bartok: Iz suite op. 14
Bartok: AIIegro barbaro
• Bartok: Mikrocosmos 

Mad`arska pesem
Honegger: Pacific 231

Kogoj: Trenotek
Lajovic: Sanjarija
Osterc: Iz suite za orkester
Škerjanc: Iz suite za 
godala
Lipovšek: Iz 12 ljudskih 
pesmi – Samospev
Pahor: O~e naš
• E. Adami~: Tam gori za 

našo vasjo
• Kogoj: Lastovica
Kozina: Glasba iz filma Na 
svoji zemlji
• Pirnik: Smrt v Brdih
• Šivic: Sestrica, veš, kaj 

sem sanjal nocoj
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• poznajo 
nekaj ust-
varjalcev in 
poustvar-
jalcev 
posameznih 
slogov iz 
slovenske 
in svetovne 
glasbene 
zakladnice;

• poznajo 
glasbo kot 
sestavino 
drugih 
umetnosti 
in podro~ij;

Nova glasba in nove 
zvo~ne razse`nosti
• Posebna tonska 

zaporedja, konkretni 
zvoki, elektronski 
zvoki, novi na~ini igra-
nja – zvo~ne barve

• Generacije slovenskih 
skladateljev

• Jazz

• Popularna in zabavna 
glasba: rock, pop, tech-
no, rap ...; popevka, 
šanson, narodno-
zabavna glasba

Messiaen: Iz katal oga ptic
Stockhausen: Kontakti
Penderecki: Pasjon po 
Luki

Globokar: Con des Alpes
• Globokar: Iz Individuum 

Collectivum
Cigli~: Adagio amoroso
Krek: Mala simfonija za 
kvartet trobil
Škerl: Iz Serenade
Mati~i~: Chant
Ramovš: Syrigma
Lebi~: Queensland music

• Gospel: O when the 
Saints

• Führe: Hello, Django
Jazz
Gershwin: Amerikanec v 
Parizu
Miller, Joplin
Bernstein: West Side 
Story
Musical: Lloyd: Cats
MacDermont: Hair
Privšek: Iz Nad mestom 
se dani
Adami~, Gregorc
Presley – Matson: Love 
me tender
Simon: Sounds of silence
The Beatles
The Rolling Stones
Thank you for the music
(Abba)
Freedman - Knight: Rock 
around the clock
Enigma, The Verve
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Glasbena sedanjost v 
Sloveniji
• Sodobnost – glasba 

razli~nih ~asov, okolij, 
zvrsti in `anrov

• Glasba nima meja: po-
men in kriti~na raba 
sodobnih medijev

• Mo`nosti za stike z 
glasbo

– sem poslušalec – obi-
skujem glasbene prire-
ditve

– urejam svojo zvo~no 
zbirko

– obisk skladatelja ali 
poustvarjalca

Kreslin, Predin

Slovenske ljudske 
pesmi posameznih 
pokrajin:
• Venci veili, Zreilo je 

`ito
• Regiment po cesti gre
• ^e študent na raj`o 

gre

Priredbe ljudskih pesmi:
Tome, Marolt, Kramolc,
Švara, Gregorc

• Je`: Igraj kolce
• Brezavš~ek: Veter
• Kumer: Magdalenca
• Ajdi~: Pomladne sanje

Golob: Zreilo je `ito
(glasba iz filma)
Kreslin: Venci veili

• Pregelj: Jaz ’mam pa 
konj~a

• raznolike glasbene dejavnosti povezujejo v 
vsebinsko zaokro`ene glasbene projekte.

Projektno delo:
• ljudska glasbena zapuš~ina v okolju
• pomemben glasbeni ustvarjalec ali poustvarjalec 

in njegovi umetniški dose`ki (skladatelj, instru-
mentalist, pevski zbor, orkester, dirigent …)
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4 SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA

4.1 SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
4.1 ZA PRVO TRILETJE

Glasbeni pouk je na~rtovan kompleksno, tako da s svojimi dejavnostmi in vsebinami prispe-

va k splošnemu in glasbenemu razvoju u~encev. Predmet po svoji naravi omogo~a afektivni, 

psihomotori~ni, spoznavni, estetski in psihosocialni razvoj. Zaradi tega je treba izvajati vse te-

meljne glasbene dejavnosti (izvajanje, ustvarjanje in poslušanje) v povezavi z otrokovimi glas-

benorazvojnimi zmo`nostmi. Pouk glasbe omogo~a aktualizacijo in raznovrstnost u~nih me-

tod in oblik. Narava glasbe zahteva uporabo aktivnih oblik in metod dela, glede na stopnjo pa 

prevladuje ustvarjalna igra.

4.1.1 Izvajanje

U~itelj izbere za vsak razred program pesmi in besedil, katerih število je odvisno od njihove 

dol`ine in te`avnostne stopnje. Pri njihovem izboru upošteva razli~ne izvedbene mo`nosti ter s 

tem zagotovi pestrost in spodbudi otrokovo radovednost. Program naj zajema enoglasne pes-

mi, razli~ne spremljave z inštrumenti, ki jih izvajajo u~enci ali u~itelj, ter povezave z gibanjem 

in plesom. Temeljna metoda je imitacija. V 3. razredu se uporablja tudi simbolni slikovni zapis. 

V vseh evropskih de`elah se uporablja notacija `e od prvega razreda osnovne šole.

4.1.2 Ustvarjalnost

Ustvarjalne dejavnosti so naravna in nujna sestavina sleherne umetnosti in zna~ilna lastnost 

glasbenega razvoja, ki se pojavi `e na predšolski stopnji. Pomembno je, da jo u~itelj ohranja 

in spodbuja kot temeljno metodo u~enja v glasbeni vzgoji. Otroci z ustvarjalnostjo sproš~ajo 

zvo~no domišljijo, u~itelj pa jo usmerja k na~rtovanim ciljem. Zavedati se mora njene raz-

se` nosti in poznati njene zna~ilne oblike.

• Poustvarjalnost je takšno petje ali igranje, ki ga otrok svojstveno izrazi skozi svoje do`ivlja-

nje in estetsko oblikovanje.

• Glasbena produkcija so razli~ne ritmi~ne ali melodi~ne vsebine, ki jih otroci s petjem in in-

strumentalno igro sami ustvarjajo.

• Ustvarjalno izra`anje ob glasbi se poraja z glasbeno zaznavo, izkazuje pa v drugih oblikah 

komunikacije. Otroci v prvem triletju skozi ustvarjalno gibanje, rajanje, ples najbolj sponta-
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no izrazijo glasbena do`ivetja in zaznane zvo~ne zna~ilnosti. Poskušajo pa jih izraziti tudi li -

kovno ali besedno.

4.1.3 Poslušanje

U~itelj tako za izvajanje kot poslušanje glasbe izbere program, ob katerem se u~enci navaja-

jo na pozorno in zbrano zaznavo. Izbor skladb naj zajema primere absolutne in programske 

glasbe, razli~ne sestave, zvrsti in `anre. Postopek poslušanja mora u~itelj skrbno domisliti; 

vsebovati mora primerno motivacijo in ustrezen ~as trajanja zaznavne pozornosti ter izpelja-

ve povratne informacije, ki jo u~enci ustvarjalno izrazijo. Tak postopek prepre~uje pasivnost 

in odpira otrokom zakladnico glasbene literature.

4.1.4 Glasbenorazvojni dosežki

Podro~je sistematizira glasbene sposobnosti, spretnosti in druga znanja, ki so zna~ilna za po-

samezna glasbeno razvojna obdobja.

Prvo triletje je skupaj s predšolskim obdobjem ~as zorenja elementarnih glasbenih sposob -

nosti, ko se ritmi~ni in melodi~ni posluh v primernem glasbenem okolju spontano razvijata. 

Tako okolje je treba zagotoviti v šoli, saj je posluh odlo~ilnega pomena za glasbeno udejstvo-

vanje in nadaljnji razvoj glasbenega mišljenja, na temelju katerega uzaveš~amo odnose med 

tonskimi višinami in trajanji. U~encem `e v prvem triletju omogo~amo izkušnje barvnih in har-

monskih sozvo~ij, ki jih do`ivljajo v skupinski instrumentalni igri ter spremljavah. Z ustvarjal-

no igro glasbenega dopolnjevanja in odgovorov spodbujamo ob~utek za glasbenooblikovne 

celote, s pozornim poslušanjem pa razvijamo glasbeni spomin.

Spretnosti se nanašajo na pevsko, govorno in instrumentalno motoriko ter gibno izra`anje 

zvo~nih  zna~ilnosti. Urimo jih ob izvajanju, posebej pa z didakti~nimi igrami, s katerimi dose-

gamo voljnost sprejemanja in kontrolirano pozornost. Z njimi dosegamo višjo kakovostno ra-

ven izvajanja. To so vaje za pevsko dihanje, telesno sproš~anje, pevsko izreko, dr`o glasbil, 

oblikovanje in artikulacijo tonov, gibno nakazovanje melodi~nih krivulj, metruma, ritma, dina-

mike.

Med znanja prvega triletja spada uporaba preprostejšega glasbenega izrazja in orientacija v 

slikovnih glasbenih zapisih. U~enci znajo razlikovati zvoke iz okolja (v naravi, v mestu …) in 

zvoke v glasbi (ton, šum …). Razumejo pomen zvo~ne barve (svetla, temna, prodorna, mehka, 

barve inštrumentov).
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4.1.5 Medpredmetne povezave

V glasbenih dejavnostih in vsebinah je neiz~rpen vir korelacij z drugimi podro~ji:

• v besedilih in programski glasbi so najrazli~nejše slike iz narave in `ivljenja (spoznavanje 

okolja);

• pesemski program pribli`uje zakladnico mladinske poezije in utrjuje njene pojme (sloven-

š~ina);

• absolutna glasba spodbuja razli~ne ~ustvene reakcije in razpolo`enja, s katerimi lahko vpli-

vamo na situacije v razredu, tako npr. glasba lahko pomirja, aktivira, omogo~a stike (vsi pred -

meti);

• petje ob primerni izvajalski tehniki in estetskem oblikovanju vpliva na kakovost izreke (slo-

venš~ina);

• instrumentalna igra in gibanje stopnjujeta otrokovo gibalno spretnost in koordinacijo (šport-

na vzgoja);

• aktivna glasbena zaznava vpliva na kakovost splošnega poslušanja in zbranosti (vsi pred-

meti);

• glasbena zaznava in do`ivljanje spodbujata kreativno mišljenje pri vseh predmetih;

• glasba razvija ustvarjalnost v besednem, likovnem in gibno-plesnem izra`anju (slovenš~ina, 

likovnost, športna vzgoja);

• glasbena zaznava razvija analiti~no mišljenje;

• zvo~ni posnetki seznanjajo u~ence z novo tehnologijo;

• glasba usmerja v glasbene poklice in seznanja z delom v kulturnih ustanovah (poklicna 

vzgoja);

• glasbene dejavnosti vplivajo na zdravo po~utje in skrbijo za primerno zvo~no okolje (zdrav-

stvena vzgoja, okoljska vzgoja).

V prvem triletju je za predmet predviden najve~ji urni obseg, to je dve uri tedensko v vsakem 

razredu. Zaradi številnih mo`nosti za medpredmetne povezave je smiselno, da u~itelj razpo-

redi glasbene dejavnosti po posameznih dnevih tedna.



30

4.2 SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
4.2 ZA DRUGO TRILETJE

Glasbena vzgoja se v drugem triletju izvaja v enotah. Dolo~a jih urni fond, ki je v primerjavi s 

prvim triletjem manjši. Višja raven glasbenih zmo`nosti u~encev, zahtevnosti glasbenih dejav-

nosti in vsebin ter skr~en obseg predmeta zahtevajo od u~itelja nadvse premišljeno pripravo 

in izpeljavo enot. U~itelji morajo uporabljati aktivne oblike in metode dela.

Glede na to, da je v glasbeni umetnosti povezava ustvarjalnosti, izvajanja in poslušanja nujna 

in da potrebuje glasbeni razvoj u~encev kontinuiteto, je glasbena vzgoja v drugem triletju 

na~rtovana kompleksno po podro~jih dejavnosti in razvoja.

Ciljno zastavljen u~ni na~rt nakazuje poleg dejavnosti in razvojnih dose`kov tri temeljne vrste 

glasbenih didakti~nih vsebin.

• Prva je glasbena literatura za izvajanje in poslušanje, ki jo u~itelj izbira iz obstoje~ih zbirk, 

pesmaric in zvo~nih posnetkov.

• Druga vrsta vsebin so razli~ni pojmi, zakonitosti in napotki o glasbi, ki pojasnjujejo glasbe-

no literaturo in zagotavljajo njeno globlje razumevanje (zakonitosti lestvic, tonalnosti, rit-

ma, notnih zapisov, oblikovanja).

• Tretja vrsta so podatki o glasbeni kulturi, njeni vlogi in zna~ilnostih, ki se v zaporedju razre-

dov drugega triletja nanašajo na obravnavo glasbenega `ivljenja v u~en~evem o`jem oko-

lju, zatem  v slovenskih pokrajinah in njihovih glasbenih središ~ih ter kon~no v povezavi 

Slo venije in tujine.

Didakti~ne vsebine so med seboj povezane, saj glasbena literatura omogo~a neposredno iz-

kustvo. Njeno razumevanje omogo~ajo pojmi, zakonitosti in napotki Podatki pa jo umeš~ajo 

v dolo~ena kulturna okolja in vrednostni sistem.

4.2.1 Izvajanje

U~itelj skladno z drugo in tretjo vrsto vsebin dolo~i pevski in instrumentalni program, ki ga po-

sreduje v kombinaciji metode imitacije ter dela z glasbenimi zapisi.

Upošteva na~elo individualizacije in u~ence glede na njihove razvojno-izvajalske zmo`nosti 

vklju~uje v petje ter instrumentalno igro.
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4.2.2 Poslušanje

Po kriterijih druge in tretje vrste didakti~nih vsebin izbira u~itelj tudi skladbe za poslušanje. Pri 

postopku se izogiba stereotipnosti in prepre~uje pasivno zaznavo. V uvodni motivaciji, poteku 

skladbe ali zaklju~ni povratni informaciji o poslušanju obogati delo z razli~nimi in za u~ence 

zanimivimi dejavnostmi. Le tako lahko zagotovi, da postane glasbeno poslušanje ~lovekova 

potreba.

4.2.3 Ustvarjalnost

Podro~je ustvarjalnosti uresni~ujemo skozi tri temeljne oblike.

• U~itelj spodbudi u~ence, da sleherno izvedeno vsebino do`ivljajsko in estetsko poustva-

rijo.

• U~enci ob lastni glasbeni produkciji ustvarjajo razli~ne melodi~ne in ritmi~ne spremljave ter 

glasbene oblike (pesmi, rondo, variacije).

• Ustvarjalno izra`anje ob glasbi se povezuje z likovno, besedno ali gibalno in plesno dejav-

nostjo. Raziskave poudarjajo, da so u~enci v tem razvojnem obdobju posebej odprti za 

likovno sporo~anje glasbenih vtisov.

4.2.4 Glasbenorazvojni dosežki

4.2.4.1 Sposobnosti

Drugo triletje sovpada z obdobjem zorenja harmonskega posluha, ki ga osveš~amo s homo-

fonim dvo- in ve~glasjem v naši ljudski pesmi, s kanoni ter ostinatnimi in bordunskimi sprem-

ljavami. Pomemben temelj zanj so elementarni melodi~ni posluh in predhodna zaznavna iz-

kustva o sozvo~jih.

V tem obdobju splošne glasbene vzgoje se razvija tudi u~en~eva sposobnost analiti~ne zaznave 

med tonskimi odnosi, trajanji in višinami, kar vpliva na kakovostno raven njegovega ritmi~nega, 

melodi~nega in harmonskega posluha. Analiza poteka skozi neposredno glasbeno komunikacijo 

in je omejena le na temeljno orientacijo. Podpira metodo dela z glasbenimi zapisi. U~en~evo 

analiti~no glasbeno mišljenje vpliva na kakovost poslušanja, na pozornost, zbranost, glasbeni 

in splošni spomin. Postopno naraš~a njegova sposobnost estetskega oblikovanja, za kar so v 

~asu njegovega zorenja potrebne izkušnje in spodbude.
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4.2.4.2 Spretnosti

Psihomotori~ne spretnosti, potrebne za vokalno in instrumentalno izvajanje ter gibne odzive 

na glasbo, ka`ejo v drugem triletju dvojno plat. Ob dobro izbranem izvajalskem programu in 

didakti~nih postopkih se spretnost izvajanja pomembno stopnjuje, motijo pa jo nastajajo~e 

razvojne spremembe. Pri de~kih se postopno pojavlja mutacija, ki zahteva zdravo premostitev. 

U~itelj jo pozorno spremlja in jo u~encem pojasnjuje. Svetuje, kdaj in kako naj posamezni u~enci 

pevsko sodelujejo, v kriznih obdobjih pa jih usmerja predvsem na instrumentalno igro.

U~itelj stopnjuje spretnosti s krajšimi vajami za sproš~anje, pevsko dihanje, oblikovanje tona, 

pevsko izreko in fraziranje, ki jih logi~no umeš~a v posamezne enote. ^e so bile v ni`jih razre-

dih izvajane v obliki didakti~nih iger, jih tokrat povezujemo z informacijami o higieni glasu in 

zdravem izvajalskem okolju.

4.2.4.3 lnformativna znanja

U~enci:

• prepoznavajo izrazne prvine;

• poznajo okvirno sistematiko izvajalskih sredstev in njihove zasedbe v vokalni, instrumen-

talni in vokalno-instrumentalni glasbi;

• razumejo temeljno sestavo glasbenih oblik;

• razlikujejo absolutne in programske glasbene vsebine;

• poznajo razli~ne glasbene zvrsti.

U~itelj ob glasbenih izkušnjah posreduje potrebna znanja, ki omogo~ajo elementarno orientacijo 

pri izvajanju, poslušanju ali ustvarjalnosti. V drugem triletju se nanašajo na bistvene teoreti~ne 

pojme, zakonitosti in informacije o glasbeni kulturi. Pomembno je, da jih u~itelj ne postavlja v 

ospredje in da ne prevladajo kot teoretiziranje in verbalne razlage. Posredujemo jih le vzpored-

no in ustrezno didakti~no obdelane, kar pomeni, da izhajajo iz glasbenega izkustva in obenem 

usmerjajo v nadaljnjo, bolj osveš~eno glasbeno komunikacijo.

4.2.5 Medpredmetne povezave

Skozi glasbene vsebine in dejavnosti izstopajo naslednje povezave z drugimi podro~ji:

• vokalne vsebine odkrivajo jezikovno podobo slovenskih ljudskih pesmi in pesmi slovenskih 

pesnikov (slovenš~ina);

• program zajema tuje pesmi, kar spodbuja povezavo s tujimi jeziki;
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• posamezne glasbene vsebine so povezane z naravo, dru`benimi okolji, obi~aji, razli~nimi 

izseki iz `ivljenja (zemljepis, zgodovina);

• glasbene vsebine in dejavnosti spodbujajo likovno, besedno in gibalno-plesno kreativnost 

(likovna vzgoja, slovenš~ina, tuji jeziki, športna vzgoja);

• petje z izvajalsko tehniko in estetskim oblikovanjem je pozitivna govorna spodbuda (slo-

venš~ina in tuji jeziki);

• pozorna glasbena zaznava vpliva na kakovost splošnega poslušanja (vsi predmeti);

• glasbeni pouk ozaveš~a za zdravo zvo~no okolje (zdravstvena vzgoja, okoljska vzgoja).
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4.3 SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA
4.3 ZA TRETJE TRILETJE

V zadnjem triletju je urni fond omejen na eno uro tedensko v posameznem razredu, kar ob bogati 

glasbeni zakladnici zahteva od u~itelja še posebej ekonomi~no na~rtovanje in uresni~evanje 

predmeta. Enote so kompozicije glasbenih dejavnosti, v katerih se prepletajo poslušanje, iz-

vajanje in ustvarjalnost, upoštevajo~ u~en~ev glasbeni razvoj. Dejavnosti o`ivljajo naslednje 

vsebine in njihovo interakcijo:

• v glasbeni vzgoji nepogrešljivo glasbeno literaturo;

• iz glasbene literature izpeljane temeljne informacije o njenih zna~ilnostih, zakonitostih in 

vlogi v glasbeni kulturi;

• iz glasbene literature in njenih zna~ilnosti posredovan razvoj svetovne in slovenske glasbe-

ne umetnosti.

Pristop zahteva glasbeno komunikacijo, ki prepre~uje stereotipe v verbalnih razlagah glasbenih 

zakonitosti in zgodovine.

U~itelji morajo uporabljati aktivne oblike in metode dela. Le tako bodo namesto faktografskega 

znanja razvijali glasbene sposobnosti u~encev. U~ence spodbujamo k samostojnemu ustvarjal-

nemu delu tudi s pomo~jo dostopne literature.

Pomembno je uporabljati kakovostni instrumentarij, sodobno vizualno gradivo (prosojnice, 

videoposnetke), ra~unalniško tehnologijo.

4.3.1 Poslušanje

Osrednji namen splošnega glasbenega pouka v vzgoji poslušalcev glasbenih prireditev in 

medijskih programov potrebuje aktivno, do`ivljajskoanaliti~no poslušanje. Ne prepuš~amo ga 

samodejnosti, saj zahteva sleherno glasbeno delo premišljen postopek, v katerem se zvrstijo 

motivacija, potek poslušanja ter povratna informacija o do`ivljanju in zaznanih zna~ilnostih.

V omenjene faze vklju~ujemo razli~ne glasbene in tudi druge spodbude skupaj z zgoš~enimi 

podatki o glasbenem delu, ki pomagajo, da se u~enci samostojno vklju~ujejo v poslušanje.

4.3.2 Izvajanje

Izvajanje vsebuje petje in instrumentalno igro. ^eprav se glasbene sposobnosti in spretnosti 

poglabljajo, pri mladostnikih pevsko dejavnost moti mutacija. U~itelj nadzoruje njihovo pevsko 

sodelovanje in jih v kriznih obdobjih v ve~ji meri zaposluje z instrumentalno igro.
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Pozitiven odnos  do pevskega izvajanja poglabljamo z razli~nimi na~ini izvedb, ve~glasjem in 

vsakokratnim poustvarjanjem, ki aktivira do`ivljanje. Zajema vsakoletni pesemski program in 

pevsko izvajane odlomke, ki so motivacija za aktivno poslušanje skladb.

Nekateri menijo, da je šolski instrumentarij za u~ence zadnjega triletja manj zanimiv. Vendar 

to ne dr`i, saj so glasbila le sredstvo, ki odpira svet glasbe. Pomembno je, da zanje izberemo 

dovolj zanimiv in ustrezno zahteven program in ga korektno uresni~imo. Igranje mora – tako 

kot petje – aktivirati do`ivlja nje. Poleg manjšega števila samostojnih instrumentalnih vsebin 

obsega predvsem spremljave k petju. U~inkovite so tudi motivacijske spremljave za aktivno 

poslušanje skladb, ki izhajajo iz instrumentacije in so u~encem dostopne s posebej prirejenimi 

partiturami.

4.3.3 Ustvarjalnost

Ob poudarjenih dejavnostih poslušanja in izvajanja je v ospredju ustvarjalno izra`anje glasbenih 

do`ivetij in predstav v drugih medijih ter poustvarjalnost. V tretjem triletju izstopa sposobnost 

kreativnega ubesedovanja glasbenih vtisov, sledi likovno sporo~anje, gibalno-plesni odzivi 

pa so ve~inoma zna~ilni za posameznike. Postopki ne smejo postati stereotipni; u~itelj jih v 

skladu s ~asovnimi mo`nostmi na~rtuje za posamezne enote in vsebine ter pri tem upošteva 

individualne interese.

Ob~asno oblikovanje lastnih glasbenih vsebin je v tretjem triletju povezano z raziskovanjem 

zvo~nih sredstev (glasov, šolskega instrumentarija, sodobnih elektronskih glasbil) glasbenih 

oblik ali ̀ anrov. Dose`ki so razli~ni zvo~ni mozaiki, oblikovni deli (motivi, teme, melodije, ritmi), 

pesmi, popevke.

4.3.4 Glasbenorazvojni dosežki

4.3.4.1 Sposobnosti

^e so u~enci imeli sistemati~ni glasbeni pouk, v tretjem triletju poglobijo posluh, ki ga izkazu-

jejo z razli~nimi ravnmi izvajanja ali zgolj z analiti~no zaznavo (notranji posluh). Sposobnost 

analize pri splošni glasbeni vzgoji je omejena na osnovno orientacijo in prepoznavanje pravil-

nih odnosov med tonskimi višinami, trajanji ali v sozvo~jih.
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Glasbeni posluh, izkušnje v pozorni zaznavi, glasbeni spomin, poudarjena do`ivljajskost in 

kriti~nost postopoma razvijajo estetsko ob~utljivost, ki se ka`e v sposobnosti opazovanja, 

presoje, oblikovanja in vrednotenja. Tretje triletje razvojno sovpada z obdobji in zna~ilnostmi 

mladostnikovega zorenja. Pomembno je, da jih ne prezremo, saj so nepogrešljivi temelj za na-

daljnji estetski razvoj posameznika.

4.3.4.2 Spretnosti

Razvoj pevskih spretnosti ovira pri de~kih mutacija, ki jo mora u~itelj nadzorovati in jo pravilno 

usmerjati v njihov nov glasovni obseg. Petje individualiziramo z izborom pesmi, na~ini izvedbe, 

krajšimi vajami za sproš~anje in oblikovanje glasu, izvajalsko aktivnost pa uresni~ujemo tudi z 

instrumentalno igro. Slednja se s kontinuiteto in sistematiko stopnjuje ter se ka`e v spretnosti 

drobnih koordiniranih gibov in orientaciji na posameznih glasbilih.

4.3.4.3 Informativna znanja

V zadnjem triletju je glasbena vzgoja na~rtovana tako, da u~enci zaznavna, izvajalska in 

ustvarjalna izkustva v okviru svetovne glasbene kulture uvodoma sistematizirajo s temeljnimi 

podatki o glasbenih izvajalskih sredstvih, oblikah, vsebinah, zvrsteh in `anrih, v zaklju~nih 

dveh razredih pa spoznajo njihov razvoj. Ta je posredovan po progresivni poti in stilnih obdob-

jih, ki jih nakazuje svetovna in slovenska glasbena zgodovina od njenih za~etkov do današnjih 

dni.

Znanja poudarjajo:

• neposredne glasbene izkušnje;

• sistematizirane in strnjene podatke, ki slu`ijo osnovni orientaciji v glasbenih napovedih in 

udejstvovanju;

• poglabljanje zgodovinskega mišljenja z glasbenimi razvojnimi dose`ki, ki so odsev ustvar-

jalnosti in duhovne rasti ~loveštva;

• ustvarjanje glasbenih vrednot, ki so pomembne za slovensko samobitnost.

4.3.5 Medpredmetne povezave

Medpredmetne povezave izvirajo iz glasbenih dejavnosti in vsebin.



37

4.3.5.1 Dejavnosti

• Petje z izvajalsko tehniko oblikuje zdrav glas in podpira kakovost govora v slovenskem in v 

tujih jezikih (zdravstvena vzgoja, slovenš~ina, tuji jeziki).

• Instrumentalna igra razvija spretnost in koordinacijo gibov.

• Dejavnosti spodbujajo splošno naravnanost v ustvarjalnost (besedno, likovno in gibno-

plesno).

• Pozorna glasbena zaznava vpliva na splošno ob~utljivost za zvo~no okolje in poslušanje 

(okoljska vzgoja, vsi predmeti).

4.3.5.2 Vsebine

• Besedila pesmi odkrivajo zakladnico doma~e in tuje, ljudske in umetne poezije.

• Glasba je izraz razli~nih geografskih okolij.

• Besedne in programske vsebine izhajajo iz knji`evnosti, izra`ajo naravo, zgodovinske do-

godke, `ivljenjsko okolje, navade, obi~aje.

• Razvoj glasbene umetnosti je povezan z zgodovino in z umetnostno zgodovino.

• Glasba je zna~ilni motiv v likovni umetnosti.

• Glasba je povezana s plesno, filmsko in gledališko umetnostjo.

• Glasba je pomembna sestavina medijske vzgoje.

• Izrazne prvine in glasbena sredstva podpirajo razumevanje fizikalno-akusti~nih pojavov.
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4.4 OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

U~itelj ocenjuje dose`ke glasbene vzgoje tako, da v skupini sprotno preverja glasbeni razvoj 

posameznih u~encev skozi predvidene dejavnosti pevskega in instrumentalnega izvajanja, 

aktivnega poslušanja in ustvarjalnosti. V ospredju je do`ivljajsko sprejemanje glasbenih del. 

U~itelj sprotno evidentira in vrednoti dose`ke razvoja posameznikovih glasbenih sposobnosti, 

spretnosti ter vzporednih informativnih znanj, njegovo odzivnost in interese.
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5 KATALOG ZNANJA

5.1 TEMELJNI STANDARDI ZNANJA
5.1 PO RAZREDIH

5.1.1 Prvi razred

5.1.1.1 Sposobnosti

U~enci:

• spontano razvijajo elementarni ritmi~ni in melodi~ni posluh;

• prepoznavajo zvo~ne barve glasbil, pevskih glasov in se navajajo na njihova sozvo~ja.

5.1.1.2 Spretnosti

V igri:

• urijo pevsko dihanje, izreko zlogov in glasov in se telesno sproš~ajo;

• se navajajo na pravilno dr`o glasbil in sproš~eno igranje.

5.1.1.3 Druga znanja

Ob glasbenih dejavnostih in vsebinah:

• usvajajo glasbeni besednjak: pojem, igram, glasbilo, glasba, glasbena prireditev – koncert, 

glasbena spremljava;

• poimenujejo glasbila.

5.1.2 Drugi razred

5.1.2.1 Sposobnosti

U~enci:

• poglabljajo melodi~ni posluh z igro posnemanja fraz v ustreznem glasovnem obsegu;

• stopnjujejo ritmi~ni posluh z igro odmevov oziroma posnemanjem ritmi~nih motivov in z 

gibnimi ali zvo~nimi odzivi (npr. korakajo);

• poglabljajo zaznavo zvo~nih barv.
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5.1.2.2 Spretnosti

V igri:

• stopnjujejo kakovost pevskega dihanja in telesne sproš~enosti;

• oblikujejo pevski glas in postopno širijo individualni glasovni obseg;

• stopnjujejo spretnost instrumentalne igre na razli~nih glasbilih.

5.1.2.3 Druga znanja

Ob glasbenih dejavnostih in vsebinah:

• se uvajajo v glasbene zapise ob likovnih simbolih;

• širijo glasbeni besednjak:

petje, pevski zbor, zborovodja,

imena inštrumentov (klavir, violina, violon~elo, flavta, trobenta), ljudski inštrumenti, 

Orffavi inštrumenti,

orkester, dirigent,

skladatelj, skladba,

pesmi – uspavanke, izštevanke, rajaine pesmi,

pojema, igramo glasno – tiho, hitro – po~asi, naraš~ajo~e – pojemajo~e.

5.1.3 Tretji razred

5.1.3.1 Sposobnosti

U~enci:

• poglabljajo to~no intonacijo;

• z izreko izštevank, ugank, rekov in odlomkov z onomatopoijami poglabljajo ritmi~ne in go-

vorne sposobnosti;

• natan~no posnemajo melodi~ne in ritmi~ne motive ter fraze in poglabljajo glasbeni spo-

min;

• razvijajo glasbeno mišljenje in analiti~no zaznavajo odnose v lastnostih tona kot glasnejši 

– tišji, višji – ni`ji, daljši – krajši;

• zaznavajo in razlikujejo ve~ zvo~nih barv;

• ob spremljavah poglabljajo ob~utek za barvna in harmonska sozvo~ja;

• razvijajo ob~utljivost za glasbene oblikovne celote pri petju, igranju in poslušanju.
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5.1.3.2 Spretnosti

U~enci:

• izboljšujejo tehniko petja in instrumentalne igre;

• so spretnejši v gibnem izra`anju ob glasbi;

• poglabljajo prvine estetskega oblikovanja: artikulacijo, fraziranje, pevsko izreko, jakost in 

hitrost izvajanja.

5.1.3.3 Informativna znanja

Ob glasbenih dejavnostih in vsebinah:

• stopnjujejo razumevanje glasbenih zapisov ob gibnih in likovnih simbolih;

• razumejo in uporabljajo ve~je število glasbenih pojmov, kot so glas, zvok, ton, tišina – 

pavza, višji – ni`ji toni, melodija, metrum, glasbene prireditve, glasbeni spored, kora~nica, 

ples, nagajivka, glasbena pravljica;

• prepoznavajo in poimenujejo Orffove in klasi~ne inštrumente.

5.1.4 Četrti razred

5.1.4.1 Sposobnosti

U~enci:

• poglabljajo melodi~ni posluh z analiti~no zaznavo odnosov med tonskimi višinami, ki jih 

izvajajo s solmizacijo;

• poglabljajo ritmi~ni posluh z analiti~no zaznavo tonskih trajanj (dobe in prve poddelitve);

• razvijajo harmonski posluh ob dvoglasnem petju in skupinski instrumentalni igri;

• razvijajo razumevanje glasbenega oblikovanja;

• poglabljajo glasbeni spomin.
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5.1.4.2 Spretnosti

U~enci:

• širijo glasovni obseg in stopnjujejo kakovost pevskega in instrumentalnega izvajanja;

• stopnjujejo orientacijo na melodi~nih glasbilih;

• gibno nakazujejo tonske višine (fonomimika) in metrum.

5.1.4.3 Informativna znanja

U~enci:

• uporabljajo glasbene slikovne, zlogovne in notne zapise;

• poimenujejo tonske višine in tonska trajanja (dobo in prvo paddelitev);

• poznajo glasbene oblike pesem, kanon, rondo;

• razumejo pojma glasbena in besedna vsebina;

• razlikujejo ljudsko in umetno glasbo;

• poznajo glasbene prireditve in ustanove, ki so pomembne za njihov kraj ali širše slovensko 

okolje: koncerti, glasbeno gledališ~e – opera, balet;

• poznajo tehni~ne glasbene medije in zvo~ne zbirke.

5.1.5 Peti razred

5.1.5.1 Sposobnosti

U~enci:

• poglabljajo in razvijajo analiti~ni melodi~ni posluh v širšem tonskem obsegu (durova lest-

vica), ob asociativnih predstavah zlogovnega in notnega zapisa;

• poglabljajo in izostrujejo analiti~ni ritmi~ni posluh v širšem obsegu tonskih trajanj in te-

meljnih taktovskih na~inov ob asociativnih predstavah slikovnih in notnih zapisov;

• razvijajo ob~utek za slovensko homofono petje in sozvo~ja v skupinskem instrumentalnem 

muziciranju;

• poglabljajo pozornost in zbranost;

• razvijajo glasbeni spomin;

• razvijajo razumevanje glasbenega oblikovanja in iz njih izvirajo~ih glasbenih oblik.
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5.1.5.2 Spretnosti

U~enci:

• širijo glasovni obseg;

• uresni~ujejo izvajalske oznake;

• sodelujejo pri nakazovanju fonomimike in metruma;

• stopnjujejo spretnost instrumentalne igre ter oznak za tempo in dinamiko.

5.1.5.3 Informativna znanja

U~enci:

• razumejo temeljno orientacijo v glasbenografi~nih slikovnih, zlogovnih in notnih zapisih;

• uporabljajo solmizacijske zloge in tonsko abecedo za poimenovanje tonskih višin;

• poznajo temeljna tonska trajanja, pavze in taktovske na~ine;

• razumejo glasbeno obliko variacije;

• se osveš~ajo za pomen in zna~ilnosti ljudske glasbene dediš~ine slovenskih pokrajin ter 

delo slovenskih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev;

• poznajo pomembna slovenska glasbena središ~a in ustanove;

• razvijajo odnos do tuje glasbene kulture.

5.1.6 Šesti razred

6.1.6.1 Sposobnosti

U~enci:

• razvijajo analiti~ni melodi~ni posluh s poudarkom na razlikovanju durovih in molovih 

vsebin;

• poglabljajo analiti~ni ritmi~ni posluh v širšem obsegu tonskih poddelitev, pavz in razli~nih 

taktovskih na~inov;

• stopnjujejo zanesljivost in samostojnost pri dvo- in ve~glasnih izvedbah;

• utrjujejo glasbeno oblikovno mišljenje;

• podaljšujejo pozornost pri poslušanju in glasbeni spomin.
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5.1.6.2 Spretnosti

U~enci:

• oblikujejo pevski glas in njegov obseg;

• poznajo pogoje za zdravo petje in problematiko mutacije;

• stopnjujejo orientacijo in spretnost na razli~nih glasbilih šolskega instrumentarija.

5.1.6.3 Informativna znanja

U~enci:

• poznajo temeljne zna~ilnosti lestvic ter durove in molove tonalitete v obsegu, ki ga potre-

bujejo za razumevanje glasbenih napovedi;

• imajo celostno predstavo o tonskem in notnem sistemu ter tonski abecedi;

• poznajo tonske poddelitve in zna~ilne zvo~ne poudarke;

• razumejo pojma absolutna in programska glasba;

• razvijajo spoznanje o glasbenih vrednotah posameznih narodov in vsebinah ter oblikah, ki 

imajo simboli~ni pomen (himne);

• razvijajo spoznanje o univerzalnosti glasbe, ki zbli`uje ljudi razli~nih okolij in je skupna 

kulturna zakladnica ~loveštva.

5.1.7 Sedmi razred

5.1.7.1 Sposobnosti

U~enci:

• poglabljajo melodi~ni, ritmi~ni in harmonski posluh;

• stopnjujejo sposobnost analiti~ne zaznave ter sinteze izraznih in oblikovnih prvin;

• razvijajo sposobnost estetskega opazovanja, presoje, oblikovanja in vrednotenja;

• vrednotijo svoje in druge glasbene dose`ke.

5.1.7.2 Spretnosti

U~enci:

• stopnjujejo spretnost petja in instrumentalne igre v skladu s svojimi interesi za posamezne ob-

like izvajanja, de~ki pa glede na svoje individualne razvojne mo`nosti, ki jih prinaša mutacija.
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5.1.7.3 Informativna znanja

U~enci poznajo:

• temeljne zna~ilnosti glasbenega razvoja od za~etka do 18. stoletja in poimenujejo stilna 

obdobja;

• najbolj zna~ilne glasbene oblike (motet, madrigal, maša, fuga, suita, opera, kantata, ora-

torij);

• pomembnejša dela ustvarjalcev – skladateljev renesanse in baroka.

5.1.8 Osmi razred

5.1.8.1 Sposobnosti

U~enci:

• poglabljajo melodi~ni, ritmi~ni in harmonski posluh;

• razvijajo sposobnost zaznave izraznih in oblikovnih zna~ilnosti v stilnih obdobjih do roman-

tike;

• ob glasbenih primerih razli~nih stilnih obdobij poglabljajo sposobnost estetskega opazova-

nja, presoje, oblikovanja in vrednotenja.

5.1.8.2 Spretnosti

U~enci:

• stopnjujejo spretnost petja in instrumentalne igre v skladu s svojimi interesi za posamezne 

oblike izvajanja, de~ki pa tudi glede na svoje individualne pevske zmo`nosti v razvojnih 

fazah mutacije.

5.1.8.3 Informativna znanja

U~enci:

• razumejo temeljne zna~ilnosti glasbene umetnosti v klasicizmu in romantiki;

• poznajo imena glavnih stilnih obdobij do romantike, najpomembnejše glasbene oblike in 

ustvarjalce;

• uzaveš~ajo pojem trajne umetniške vrednosti klasike v glasbi in jo prepoznavajo v sodob-

nih glasbenih sporedih skupaj s poustvarjalci.
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5.1.9 Deveti razred

5.1.9.1 Sposobnosti

U~enci:

• utrjujejo posluh;

• zaznavajo temeljne glasbene zna~ilnosti 20. stoletja;

• poglabljajo sposobnost estetskega opazovanja, presoje, oblikovanja in vrednotenja.

5.1.9.2 Spretnosti

U~enci:

• po svojih individualnih zmo`nostih in interesih poglabljajo spretnost petja, instrumentalne 

igre in gibalnega odzivanja ob glasbi.

5.1.9.3 Informativna znanja

U~enci poznajo:

• temeljne zna~ilnosti razvoja glasbene umetnosti 20. stoletja in razse`nost pojma sodobna 

glasba;

• nekaj glasbenih del skladateljev in poustvarjalcev 20. stoletja;

• pomen glasbenih vrednot za slovensko in ob~o kulturo ~loveštva.
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5.2 TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARI ZNANJA 
5.2 OB ZAKLJUČKU TRILETJA

5.2.1 Prvo triletje

U~enci znajo:

• v skupini ali individualno zapeti izbor (okoli trideset) ljudskih in umetnih pesmi skladno s 

svojimi individualnimi sposobnostmi in v razli~nih izvedbah (enoglasno ali ob instrumental-

ni spremljavi);

• ritmi~na besedila (izštevanke, reke, uganke, otroško poezijo);

• posnemati melodi~ne in ritmi~ne motive skladno s svojimi individualnimi sposobnostmi;

• spremljati pesmi in igrati krajše skladbe za otroška glasbila;

• prepoznati poslušane skladbe ter inštrumente ali zasedbe po zvo~ni barvi;

• razlikovati zvo~ne barve glasbil in pevskih glasov;

• razlikovati zvoke, tone in tišino;

• razlikovati pojme glasno – tiho, hitro – po~asi ter višje in ni`je tone;

• poimenovati melodijo in vsebine, kot so kora~nica, uspavanka, nagajivka, izštevanka in 

glasbena pravljica;

• razlikovati delo skladateljev in izvajalcev: pevci, zbor, zborovodja, orkester, dirigent;

• uporabljati pojem skladba in se orientirati v elementarnih simboli~nih zapisih.

Minimalni standard znanja se v pogledu pesemskih vsebin in poslušanih skladb lahko omeji 

na polovico predpisanega temeljnega znanja. Poudarek je predvsem na sprejemanju glasbe.

5.2.2 Drugo triletje

Po drugem triletju u~enci:

• obvladajo repertoar slovenskih in tujih ljudskih ter umetnih pesmi (okoli 25);

• pesmi izvajajo v skupini ali posamezno, eno- ali ve~glasno;

• igrajo spremljave in skladbe za Orffov instrumentarij;

• poznajo repertoar skladb doma~ih in tujih ustvarjalcev;

• razlikujejo vokalno, instrumentalno in vokalno-instrumentalno glasbo;

• prepoznavajo pevske glasove, glasbila in njihove dru`ine;

• razlikujejo nekatere sestave: mladinske in odrasle pevske zbore, pevske skupine (oktet), 

soliste, instrumentalne skupine (trio, kvartet), orkestre;
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• poznajo delo ustvarjalcev in poustvarjalcev;

• vedo, da je glasba urejena v oblikovnih delih (motiv, tema) in oblikah, ki imajo svoja imena 

(sonata, suita, koncert, opera, balet);

• poznajo okvirno orientacijo v notnem zapisu (sistem tonskih višin, trajanj, taktovskih na-

~inov);

• razumejo pomen lestvic in razlikujejo dur ter mol;

• razlikujejo absolutno in programsko glasbo;

• razlikujejo posamezne glasbene zvrsti in `anre.

Minimalni standardi se v skladu z razvojem glasbenih sposobnosti pri izvajanju, ustvarjalnosti in 

analiti~ni zaznavi preverjajo s petjem ali igro na Orffove inštrumente. V ospredju je do`ivljajsko 

poslušanje in sprejemanje glasbene literature.

5.2.3 Tretje triletje

U~enci po tretjem triletju;

• obvladajo repertoar pesmi iz slovenske in tuje ljudske ter umetne glasbene zakladnice;

• obvladajo repertoar spremljav in skladb za Orffov instrumentarij;

• poznajo skladbe razli~nih oblik in vsebin za vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumen-

talne zasedbe;

• poznajo temeljne zna~ilnosti glasbenega razvoja ter glasbeno sedanjost v svetovnem in 

slovenskem prostoru, poimenujejo stilna obdobja;

• poznajo nekaj del doma~ih in tujih ustvarjalcev posameznih obdobij ter sodobne poustvar-

jalce;

• poznajo razli~ne glasbene zvrsti in `anre (ljudsko, umetno, glasbeno-gledališko, filmsko, 

plesno, jazz, popularno glasbo);

• poznajo imena glasbenih oblik;

• razlikujejo absolutno in programsko glasbo.

Minimalni standardi znanja poudarjajo glasbeno recepcijo in prepoznavanje glasbene literature 

v povezavi z nakazanimi glasbenimi pojmi.


