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ELEMENTI  I  KRITERIJI VREDNOVANJA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE 

OD 4. DO 8.R. u šk. 2020./2021. g. 
 

ELEMENT VREDNOVANJA: SLUŠANJE I POZNAVANJE GLAZBE 

ODLIČAN:  
Samostalno i sa sigurnošću slušno prepoznaje i imenuje skladbe, njihove skladatelje, opisuje 
zvuk i izgled glazbala, razlikuje i uspoređuje pjevačke glasove, izvođačke vokalne, vokalno-
instrumentalne i instrumentalne sastave i njihove izvdbene uloge, prepoznaje glazbene 
sastavnice, opisuje i uspoređuje glazbene vrste, temeljito opisuje tvorbu glazbenih oblika u 
nepoznatim skladbama. 
 
VRLO DOBAR: 
S manjom nesigurnošću, ali samostalno slušno prepoznaje i imenuje skladbe, 
njihove skladatelje, opisuje zvuk i izgled glazbala, razlikuje i uspoređuje pjevačke glasove,  
izvođačke vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne sastave i njihove izvedbene 
uloge, prepoznaje glazbene sastavnice, opisuje i uspoređuje glazbene vrste, temeljito opisuje 
tvorbu glazbenih oblika u poznatim skladbama. 
 
DOBAR:  
Djelomično samostalno ili uz manju pomoć učitelja slušno prepoznaje i imenuje skladbe, 
njihove skladatelje, opisuje zvuk i izgled glazbala, razlikuje i uspoređuje pjevačke glasove, 
izvođačke vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne sastave i njihove izvedbene 
uloge, prepoznaje glazbene sastavnice, opisuje i uspoređuje glazbene vrste, djelomično 
opisuje tvorbu glazbenih oblika u poznatim skladbama. 
 
DOVOLJAN:  
Nesamostalan u slušnom prepoznavanju i imenovanju glazbenih primjera, skladatelja,  
opisivanju zuka i izgleda glazbala, razlikovanju i uspoređivanju pjevačkih glasova, izvođačkih 
vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih sastava i njihovih izvedbenih uloga, 
prepoznaje tek nekoliko glazbenih sastavnica, opisuje tek jednu glazbenu vrstu, prepoznaje 
tek dvodijelni oblik, sve uz pomoć i poticaj učitelja. 
Potrebna konstantna pomoć učitelja ili učenika 
 
NEDOVOLJAN:  
Ne prepoznaje slušno niti jedan gore navedeni element, odbija bilo kakav rad. 

 
 
 



SASTAVNICA PRAĆENJA: IZRAŽAVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 
 

 
 
    PJEVANJE 
      (4. – 8.r.) 
 
 

ODLIČAN: 
U potpunosti samostalno i točno intonativno i ritmički pjeva glazbeni primjer  
uvažavajući pravila kulture pjevanja, tekst te glazbeno – izražajne sastavnice 
(tempo, dinamiku, notno znakovlje). 
 
Naročito se trudi se što točnije otpjevati glazbeni primjer  u potpunosti 
uvažavajući pravila kulture pjevanja, tekst, ritam i intonaciju glazbeno – 
izražajne sastavnice (tempo, dinamiku, notno znakovlje) (za učenike sa sabije 
razvijenim reprodukcijskim sosobnostima). 

 
VRLO DOBAR:   
Glazbeni primjer pjeva samostalno, ali s manjom nesigurnošću pri 
uvažavanju pravila kulture pjevanja, teksta, intonacije, ritma te glazbeno –  
izražajnih  sastavnica (tempa, dinamike, notnoog znakovlja). 
 
DOBAR: 
Glazbeni primjer pjeva samostalno, ali djelomično točno i djelomično 
uvažavajući pravila kulture pjevanja, teksta, intonacije, ritma te glazbeno – 
izražajnih sastavnica (tempa, dinamike, notnog znakovlja). 
 
DOVOLJAN:  
Glazbeni primjer pjeva samo uz pomoć učitelja ili učenika  neuvažavajući 
pravila kulture pjevanja, tekst, intonaciju, ritam te glazbeno – izražajne 
sastavnice 
(tempo, dinamiku, notno znakovlje). Potrebna stalna pomoć i poticaj. 
 
NEDOVOLJAN: 
 Ne pjeva  niti uz pomoć i poticaj učitelja. 
 

 
 
    SVIRANJE 
         (4. – 8.r.) 
 
 

ODLIČAN:  
Ritamskim udaraljkama ili melodičnim cijevima samostalno i točno izvodi  
ritamski ili melodijski primjer, obogaćuje vlastitu izvedbu novim 
elementima. 
 
VRLO DOBAR:  
Ritamskim udaraljkama ili melodičnim cijevima samostalno, ali nesigurno 
izvodi ritamski ili melodijski primjer. 
 
DOBAR:  
Ritamskim udaraljkama ili melodičnim cijevima uz pomoć učitelja i stalan 
poticaj  
izvodi ritamski ili melodijski primjer. 
 
DOVOLJAN:  



Teško se uključuje u sviranje, ritamske ili melodijske primjere svira kratko i 
uz stalan 
poticaj i pomoć učitelja ili suučenika. 
 
NEDOVOLJAN: 
Odbija sviranje i uz stalni poticaj i pomoć. 
 

 
   
PLES/POKRET/ 
TJELOGLAZBA 
 
     (4. – 8.r.) 
 

ODLIČAN:  
Rado izvodi plesne pokrete, ples ili tejeloglazbu, sudjeluje u svim plesnim 
aktivnostima,  
obogaćuje plesnu izvedbu novim elementima. 
 
VRLO DOBAR: 
 Nesigurno izvodi plesne pokrete i ne pazi sasvim na upute učitelja. 
 
DOBAR:  
Izvodi pokret, ples  ili tjeloglazbu samo uz pomoć učitelja i stalan poticaj. 
 
DOVOLJAN:  
Teško se uključuje u ples, pokret, tjeloglazbu, pleše vrlo kratko i puno griješi 
i uz stalan 
 poticaj. 
 
NEDOVOLJAN: 
I uz stalni poticaj odbija ples, pokert, tjeloglazbu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


