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                                              PREDMET: glazbena kultura 

                       KRITERIJ VREDNOVANJA  za 4.,6.,7. i 8.r. 
 

 
 

Elementi vrednovanja od 4.-8.razreda OŠ su: 

 Slušanje i poznavanje glazbe 

 Izražavanje glazbom i uz glazbu 

-vrednovanje za učenje (praćenje, promatranje i bilježenje učeničkih aktivnosti tijekom 
skupnog i individualnog rada kao i razgovor s učenicima o tijeku i napredovanju procesa 
učenja; ova vrsta vrednovanja ne rezultira ocjenom, nego razmjenom informacija o učenju i 
rezultatima učenja) 

-vrednovanje kao učenje (samoprocjena vlastitog napretka tijekom izražavanja, izvođenja i 
stvaranja u nastavi glazbe, procjena uspješnosti izražavanja, izvođenja i stvaranja drugih 
učenika, kritičko vrednovanje glazbenog djela, vrednovanje glazbenog djela doživljenog u 
autentičnom, prilagođenom ili virtualnom okružju) 

-vrednovanje naučenoga (usmeni i pisani oblici provjere naučenog, samostalni radovi 
učenika i bilješke o praćenju učeničkih aktivnosti) 

 

 Učenike s manje razvijenim glazbenim sposobnostima ne ocjenjuje se individualno, 
već tijekom skupnog muziciranja, tj. vrednuje se njihova uključenost u aktivnost, 
odnos prema radu (ako učenik svira ili pjeva netočno ne daje mu se negativna 
povratna informacija, samo smjernice u čemu je bio uspješan i kako poboljšati 
izvedbu) 

 Muzikološki sadržaji koji se ocjenjuju trebaju biti rezultat slušnog upoznavanja glazbe 
pa se vrednuju i uzimaju u obzir posjete učenika kazalištu i koncertima, sudjelovanje u 
glazbenim projektima, praćenje televizijskih, radijskih i internetskih glazbenih emisija  
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SLUŠANJE I POZNAVANJE GLAZBE 
 
Opažanje, razlikovanje i analiza glazbeno-
izražajnih sastavnica: tempo,puls,metar,ritam, 
visina tona, melodija, 
dinamika,boja/izvođači,organizacija (oblik i vrsta), 
slog; ugođaj i karakter(koji ovise o ostalim 
sastavnicama). 
Slušno identificiranje obilježja: naziva skladbe i 
skladatelja, različitih vrsta glazbe, različitih 
glazbeno –stilskih razdoblja, pravaca i žanrova  
 

 

IZRAŽAVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 
 
Izražavanje, izvođenje i stvaranje 
-uključenost učenika u realizaciju skupnih 
glazbenih aktivnosti 
-poticajno vrednovanje svakog napretka u 
razvoju vještina 
-izražena motiviranost za pojedine aktivnosti 
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Nastavne sadržaje usvojio u potpunosti. 
Aktivan na satu, sudjeluje u obradi novih 
sadržaja. S lakoćom slušno prepoznaje  
glazbena djela uz  imenovanje skladatelja, 
izvođačkog sastava…Zainteresirano i pozorno 
sluša skladbu. Slušno zapaža, opisuje, 
određuje i razlikuje glazbene sastavnice. 
Slušno prepoznaje jednostavne mjere te 
tonski rod skladbe (dur i mol tonalitet). 
Samostalno prepoznaje i imenuje različite 
stupnjeve glasnoće i tempa. Slušno 
prepoznaje i imenuje oblikovne dijelove 
skladbe i glazbeni oblik. S lakoćom povezuje 
glazbene pojmove, razumije gradivo u 
cijelosti, primjenjuje znanje na novim 
glazbenim primjerima. Pokazuje izrazit 
interes za glazbenu kulturu. 

O
D
LI
Č
A
N

 

Pjeva samostalno, izražajno i sigurno u 
točnoj intonaciji. Ima lijep i čist glas, velikog 
opsega. Samostalno i sigurno reproducira 
ritmove naučenih pjesama koristeći 
melodijske i ritamske udaraljke. U stanju je 
na laganim primjerima primijeniti stečena 
znanja glazbenog pisma . Melodijski čisto i 
ritamski točno reproducira tekstove i 
melodije zadanih pjesama. Izrazito 
zainteresiran za sve oblike glazbenog 
izražavanja. Izvrsnog glazbenog pamćenja, 
napjeve lako i brzo pamti. Potiče kod 
ostalih zvukovnu radoznalost i senzibilitet 
prema pjevanju i sviranju. 

V
R

LO
 D

O
B

A
R

 

U većoj mjeri zainteresiran za slušanje 
glazbe. S razumijevanjem i  skoro u 
potpunosti usvaja nastavne sadržaje. 
Pokazuje interes za nove nastavne sadržaje. 
Skoro u potpunosti samostalno prepoznaje 
jednostavne mjere, dur i mol tonalitet, 
različite stupnjeve glasnoće i tempa. Uz 
minimalnu pomoć prepoznaje oblikovne 
dijelove skladbe i glazbeni oblik. 
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Ima lijep i čist glas, velikog 
opsega/potrebno proširivati opseg glasa. 
Samostalno pjeva ali ponekad nesigurniji u 
melodijskom izvođenju. Razvijeno glazbeno 
pamćenje. Samostalno ali nesigurnije 
reproducira ritmove naučenih pjesama. 
Uglavnom točno pamti melodije različite 
težine. Razvijen interes za sviranje. 
Samostalno, ali nesigurnije reproducira 
ritmove zadanih skladbi (koristeći ritamske 
i melodijske udaraljke). 
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Samo djelomično zainteresiran za slušanje 
glazbe. Slabije pamti slušana djela. Uz pomoć 
određuje ugođaj i izražajni karakter zvučne 
izvedbe te izvođački sastav. Djelomično 
slušno prepoznaje sastavnice glazbenog 
djela. Nastavne sadržaje usvojio djelomično. 
Potrebna je dodatna pomoć učitelja. 
Nesiguran u odgovorima. 
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Ima/nema lijep i čist glas (potrebno 
proširivati opseg glasa ili ima velik opseg 
glasa).Traži pomoć i podršku u pjevanju jer 
teže usvaja tekstove i melodije pjesama. 
Nesiguran u ritmičkoj pratnji napjeva/Pjeva 
nečisto i nesigurno, ali ritamski točno. Uz 
pjevanje izvodi ili improvizira na 
udaraljkama ritmove samo pojedinih 
pjesama. Uglavnom očuvan interes i 
sposobnost za pjevanje i sviranje. 
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Nezainteresiran za slušanje glazbe. Ne može 
prepoznati i imenovati skladbu koju je već 
slušao. Djelomice usvojeni nastavni sadržaji. 
Znanje prezentira isključivo uz pomoć 
učitelja. Nedovoljno precizan u slušnom 
prepoznavanju sastavnica glazbenog djela. 
Djelomice usvojeni nastavni sadržaji. 
Glazbene pojmove uči napamet i nije ih u 
stanju prepoznati, primijeniti i samostalno 
obrazložiti. 
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Ima/nema lijep glas. Glazbeno pamćenje 
slabije razvijeno. Ne može čisto niti u ritmu 
otpjevati pjesmu. Odbija samostalno 
pjevanje, radije pjeva/ne pjeva u grupi. Ne 
pokazuje zanimanje za glazbene aktivnosti. 
Nesiguran u ritmičkoj pratnji napjeva 
(tjeloglazba ili udaraljke)/samo improvizira. 

 


