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MERILA IN KRITERIJ OCENJEVANJA ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 

 4. RAZREDU 

 Ocene predstavljajo vrednotenje doseganja ciljev in standardov glasbenega izvajanja. 

ustvarjanja in poslušanja, razumevanje in uporabo glasbenih pojmov.   

 V šolskem letu učenec pridobi 1 pisno oceno in 2 ustni oceni.  

 Glasbeni posluh se NE ocenjuje. 

Merila in kriteriji za ocenjevanje so znani učencem in staršem  

KRITERIJI ZA USTNO OCENJEVANJE PRI GLASBENI VZGOJI V 4. RAZREDU 

 PETJE  PLES  

Odl (5) Zna besedilo pesmi na pamet. 
Petje je tonsko in ritmično pravilno. 
Upošteva tempo in hitrost pesmi 
Nastop je sproščen in 
samozavesten,dovolj glasen in razločen 

Pozna vse slike plesa in jih pravilno izvede 
Pleše sproščeno, ritmično pravilno. 
Nastop je sproščen in samozavesten. 
 

Pdb (4) Zna besedilo pesmi na pamet. 
Petje je ritmično in tonsko pravilno. 
Ne upošteva dovolj tempa in hitrosti 
pesmi. 
Nastop je sproščen vendar ne dovolj 
glasen in razločen. 

Pozna vse slike plesa in jih pravilno izvede. 
Pleše sproščeno vendar ritmično netočno, se zmoti. 

Db (3) Zna besedilo pesmi na pamet. 
Pri petju se občasno zmoti, ni ritmično 
in tonsko pravilno. 
Ne upošteva dovolj tempa in hitrosti 
pesmi. 

Pozna vse slike plesa in jih izvede. 
Ples je ritmično netočen , se večkrat zmoti. 

Zd (2) Zna besedilo pesmi na pamet. 
Petje ni ritmično in tonsko pravilno, se 
večkrat zmoti. 

Pozna slike plesa in jih izvede. 
Ples je ritmično netočen, prehiteva ali zaostaja in se 
večkrat zmoti 

Nzd (1) Učenec ne dosega minimalnih zahtev ! 
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KRITERIJI ZA PISNO OCENJEVANJE ZNANJA 

Ocena  Odl (5)  Pdb (4) Db (3)  Zd (2)  Nzd (1)  

%  100 - 91 90 – 78  77 – 60  59 – 50  49 – 0  

 

Odl (5)  

Analitično zaznava in poimenuje tonske višine.  
Pozna in porablja solmizacijo in tonsko abecedo  
Ritmično izreka in ritmizira besedila  
Pozna in pojasni uporabljene glasbene vsebine  
Utemelji in našteje razlike med ljudsko in umetno glasbo  
Prepozna in poimenuje repertoar izbranih glasbenih del  
Posluša in razlikuje vokalno, instrumentalno ter vokalno instrumentalno glasbe  
Razlikuje in opiše posamezne instrumentalne skupine in posamezna glasbila v skupinah 

Pdb (4)  

zaznava in poimenuje tonske višine.  
Pozna in s pomočjo učitelja uporablja solmizacijo in tonsko abecedo.  
Ritmično izreka in ob usmerjanju učitelja ritmizira besedila.  
Pozna in pojasni uporabljene glasbene vsebine.  
Našteje in kratko pojasni razlike med ljudsko in umetno glasbo.  
Prepozna in poimenuje večinski del repertoarja izbranih glasbenih del.  
Posluša in razlikuje vokalno, instrumentalno ter vokalno instrumentalno glasbe.  
Razlikuje in delno opiše posamezne instrumentalne skupine in posamezna glasbila v skupinah . 

 

Db (3)  

Poimenuje tonske višine.  
Pozna solmizacijo in tonsko abecedo . 
Ritmično izreka in ritmizira krajša besedila . 
Pozna uporabljene glasbene vsebine.  
Našteje razlike med ljudsko in umetno glasbo.  
Prepozna in poimenuje nekaj izbranih glasbenih del . 
Posluša in razlikuje vokalno, instrumentalno ter vokalno instrumentalno glasbe.  
Razlikuje posamezne instrumentalne skupine in posamezna glasbila v skupinah.  

 

Zd (2)  

Poimenuje tonske višine.  
Ritmično izreka in ritmizira krajša besedila.  
razlikuje med ljudsko in umetno glasbo.  
Posluša in razlikuje vokalno, instrumentalno ter vokalno instrumentalno glasbe.  
Razlikuje in delno opiše posamezne instrumentalne skupine in posamezna glasbila v skupinah. 

 

Nzd (1)  

Učenec ne dosega minimalnih zahtev ! 

 


