
KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA GLAZBENU KULTURU 2022./2023. 

UČITELJICA: Petra Kocijan 

Osnovna škola Tužno 

 

Prema Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju učenika neophodno je imati najmanje dvije ocjene u pojedinom polugodištu iz svakog 

elementa, a elementi u glazbenoj kulturi su: 

- Slušanje i poznavanje glazbe 

- Izražavanje glazbom i uz glazbu 

- Odgojni učinci (izbor učiteljice) 

 

Razrada elemenata: 

Razred: 4. 

Načini i postupci vrednovanja: individualno, skupno, usmeno i pisano 

 Odličan (5) Vrlo dobar (4) Dobar (3) Dovoljan (2) Nedovoljan (1) 

Slušanje  i 

poznavanje 

glazbe 

 

Samostalno i točno opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ 

zapisuje notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, 

glazbenu abecedu, 

izvođače.  Prepoznaje 

notne nazive i njihove 

vrijednosti.  

Uz poneku grešku opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače. 

Prepoznaje notne nazive i 

njihove vrijednostiuz 

poneku grešku.  

Djelomično opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače. 

Prepoznaje notne nazive i 

njihove vrijednosti uz 

nekoliko grešaka. 

Uz pomoć učitelja opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače. Uz pomoć 

učitelja prepoznaje notne 

nazive i njihove vrijednosti. 

Ne opaža/ razlikuje/ 

imenuje/ zapisuje notne 

vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače, 

nesamostalan, potrebna 

stalna pomoć. Ne prepoznaje 

notne nazive i njihove 

vrijednosti ni uz pomoć 

učitelja.  

Izražavanje 

glazbom i uz 

glazbu:  

     

A) pjevanje Pjeva točno, do kraja Pjeva glazbeni primjer s Pjeva uz pomoć učitelja ili Teže se uključuje u pjevanje, Ne želi sudjelovati u 



primjera samostalno i u 

skupini, lijep ton, čista 

intonacija, izražajan tekst 

pjesme, napjeve lako i 

brzo pamti, izrazite 

sposobnosti. 

manjim ritmičkim ili 

melodijskim pogreškama, 

razvijene sposobnosti 

učenika, interes slabiji. nesamostalan, potrebno ga 

usmjeravati na intonaciju, 

ritam i tekst pjesme, 

nezainteresiran, pjeva samo u 

grupi 

pjevanju i svojim 

ponašanjem ometa rad. 

B) Sviranje  Samostalno i točno izvodi 

ritamske i melodijske 

primjere, kreativan, 

izrazito aktivan. 

Rado surađuje, ritamske i 

melodijske primjere izvodi 

samostalno uz 1 - 2 

pogreške. 

Radi samo u grupi ili uz 

pomoć učitelja, nesiguran u 

izvedbi. 

Nezainteresiran, ne uključuje 

se ni na poticaj učitelja, slabih 

sposobnosti, neprecizna 

izvedba, potrebna stalna 

kontrola učitelja. 

Ne želi surađivati u 

izvođenju ritamskih i 

melodijskih primjera i ometa 

rad skupine. 

C) Slušanje  Samostalno prepoznaje i 

imenuje skladbe i 

skladatelje, prepoznaje 

glazbala, oznake tempa i 

dinamike, nazive 

izvođačkih sastava. 

Potrebna pomoć pri 

prepoznavanju i 

imenovanju skladbe i 

skladatelja, glazbala, 

tempa, dinamike, naziva 

izvođačkih sastava. 

Teže slušno prepoznaje 

izvođačke sastave, glazbala 

i slušne glazbene primjere 

Nesamostalan u 

prepoznavanju i imenovanju 

glazbenih primjera, potrebna 

pomoć učitelja ili učenika 

Ne prepoznaje niti jedan za 

pozitivne ocjene navedeni 

element. 

D) Plesanje  Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički točan, 

precizni koraci,  aktivan, 

rado sudjeluje u 

aktivnostima 

Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički točan, 

precizni koraci,  aktivan, 

rado sudjeluje u 

aktivnostima uz manje 

greške 

Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički  

djelomično točan, 

neprecizni koraci 

Uz pomoć učitelja i/ili učenika 

izvodi zadane korake, 

neprecizni koraci, treba 

poraditi na ritmici, radi veće 

greške 

Ne izvodi zadane korake, ne 

želi sudjelovati u plesu 

E) Glazbene 

igre  

Izvodi glazbene igre s 

pjevanjem, s tonovima / 

melodijama / ritmovima, 

uz slušanje glazbe i prati 

pokretom pjesme i skladbe 

te pritom uvažava 

glazbeno-izražajne 

sastavnice. 

Izvodi glazbene igre s 

pjevanjem, s tonovima / 

melodijama / ritmovima, 

uz slušanje glazbe i prati 

pokretom pjesme i skladbe 

te pritom djelomično 

uvažava glazbeno-izražajne 

sastavnice 

Samostalno izvodi glazbene 

igre s pjevanjem, s 

tonovima / melodijama / 

ritmovima, uz slušanje 

glazbe i prati pokretom 

pjesme i skladbe. 

Uz pomoć učitelja izvodi 

glazbene igre s pjevanjem, s 

tonovima / melodijama / 

ritmovima, uz slušanje glazbe i 

prati pokretom pjesme i 

skladbe. 

Ne želi sudjelovati u 

glazbenim igrama, odbija 

surađivati.  

Odgojni učinci Vrijedan i samostalan, 

redovito prati nastavne 

sadržaje. Odlikuje se 
pozitivnim odnosom 

prema radu. Iznimno 

Motiviran, trudi se postići 

što bolje rezultate. Voli 

rad, ali je nesiguran u svoje 
znanje pa nije aktivan u 

radu. Više pozornosti 

Potrebno je češće poticati i 

usmjeravati pozornost na 

rad i sadržaje. Potreban 
poticaj za intenzivnije 

uključivanje u nastavni 

Potrebno je često poticati i 

usmjeravati pozornost na rad i 

sadržaje. Potreban je stalan 
poticaj za intenzivnije 

uključivanje i koncentriranije 

Učenik ne pokazuje nikakvu 

volju za radom i 

sudjelovanjem u nastavnom 
procesu. Ne reagira ni na 

kakve poticaje. Ne izvršava 



vrijedan i marljiv. 

Savjestan i samostalan u 

radu. Odgovorno se odnosi 

prema radu. Marljivo i 

aktivno sudjeluje u 

glazbenim nastavnim 

aktivnostima. Redovit i 

savjestan u izvršavanju 

svojih obveza. Učenik 

pokazuje veliku 

motiviranost za svaku 

vrstu glazbene aktivnosti, 

primjerom potiče druge. 

Često se ističe kao 

pokretač rada u skupini. 

posvetiti samostalnom 

učenju. Kreativan u 

skupnom radu. Uz poticaj 

postiže bolje rezultate. U 

radu ga trebao hrabriti i 

potaknuti na veću 

samostalnost. 

proces. Zalaže se u 

granicama svojih 

mogućnosti. Potrebno 

razvijati temeljitiji odnos 

prema radu i obvezama. 

praćenje nastavnog procesa. 

Potreban mu je stalan poticaj 

za rad i izvršavanje svojih 

obveza. 

svoje obveze unatoč brojnim 

poticajima. 

 

Razred: 5., 6., 7. 

Načini i postupci vrednovanja: individualno, skupno, usmeno , prezentacijski rad 

 Odličan (5) Vrlo dobar (4) Dobar (3) Dovoljan (2) Nedovoljan (1) 

Slušanje  i 

poznavanje 

glazbe 

 

Samostalno i točno opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače, 

glazbeno-izražajnih 

sastavnica, principe 

organizacije glazbenog 

djela (glazbeni oblici, 

glazbene vrste) 

Uz poneku grešku opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače, 

glazbeno-izražajnih 

sastavnica, principe 

organizacije glazbenog 

djela (glazbeni oblici, 

glazbene vrste) 

Djelomično opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače, 

glazbeno-izražajnih 

sastavnica, principe 

organizacije glazbenog 

djela (glazbeni oblici, 

glazbene vrste) 

Uz pomoć učitelja opaža/ 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače, glazbeno-

izražajnih sastavnica, principe 

organizacije glazbenog djela 

(glazbeni oblici, glazbene 

vrste) 

Ne opaža/ razlikuje/ imenuje/ 

zapisuje notne vrijednosti, 

vrste mjera, temeljne 

oznake tempa i dinamike, 

ugođaj i karakter, glazbenu 

abecedu, izvođače, glazbeno-

izražajnih sastavnica, principe 

organizacije glazbenog djela 

(glazbeni oblici, glazbene 

vrste), nesamostalan, potrebna 

stalna pomoć 

 



Prezentacijski 

rad 

(samostalni/sk

upni) 

Samostalno/ u skupini 

prezentira zadani zadatak. 

Pridržava se zadanih uputa. 

Objašnjava zadane 

instrumente koje 

potkrepljuje 

reprezentativnim 

ilustrativnim i slušnim 

primjerima. Demonstrira 

sviranje na instrumentu. 

Tijekom prezentiranja 

govori tečno i jasno, bez 

zastajkivanja. Uključuje 

ostale učenike u rad.  

Samostalno/ u skupini 

prezentira zadani zadatak. 

Pridržava se zadanih uputa. 

Objašnjava zadane 

instrumente koje 

potkrepljuje 

reprezentativnim 

ilustrativnim i slušnim 

primjerima uz poneku 

grešku. Tijekom 

prezentiranja govori tečno i 

jasno, uz povremeno 

zastajkivanje. Uključuje 

ostale učenike u rad.  

Samostalno/ u skupini 

prezentira zadani zadatak. 

Djelomično se pridržava 

zadanih uputa. Uz greške 

objašnjava zadane 

instrumente koje 

potkrepljuje ilustrativnim i 

glazbenim primjerima. Svi 

primjeri nisu 

reprezentativni. 

Prezentiranje je nejasno, uz 

povremene stanke.  Na 

kratko uključuje ostale 

učenike u rad, ali ne 

uvažava njihovo mišljenje.  

Samostalno/ u skupini 

prezentira zadani zadatak. 

Djelomično se pridržava 

zadanih uputa  koje tumači na 

svoj način. Uz veće greške 

objašnjava zadane 

instrumente. Ne koristi 

reprezentativne ilustrativne i 

glazbene primjere. Ne 

uključuje ostale učenike u rad.  

Ne prezentira zadani zadatak. 

Odbija surađivati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izražavanje 

glazbom i uz 

glazbu:  

     

A) pjevanje Pjeva točno, do kraja 

primjera samostalno i u 

skupini, lijep ton, čista 

intonacija, izražajan tekst 

pjesme, napjeve lako i brzo 

pamti, izrazite sposobnosti. 

Pjeva glazbeni primjer s 

manjim ritmičkim ili 

melodijskim pogreškama, 

razvijene sposobnosti 

Pjeva uz pomoć učitelja ili 

učenika, interes slabiji. 

Teže se uključuje u pjevanje, 

nesamostalan, potrebno ga 

usmjeravati na intonaciju, 

ritam i tekst pjesme, 

nezainteresiran, pjeva samo u 

grupi 

Ne želi sudjelovati u pjevanju i 

svojim ponašanjem ometa rad. 

B) Sviranje  Samostalno i točno izvodi 

ritamske i melodijske 

primjere, kreativan, izrazito 

aktivan. 

Rado surađuje, ritamske i 

melodijske primjere izvodi 

samostalno uz 1 - 2 

pogreške. 

Radi samo u grupi ili uz 

pomoć učitelja, nesiguran u 

izvedbi. 

Nezainteresiran, ne uključuje 

se ni na poticaj učitelja, slabih 

sposobnosti, neprecizna 

izvedba, potrebna stalna 

kontrola učitelja. 

Ne želi surađivati u izvođenju 

ritamskih i melodijskih 

primjera i ometa rad skupine. 

C) Slušanje  Samostalno prepoznaje i 

imenuje skladbe i 

skladatelje, prepoznaje 

glazbala, oznake tempa i 

dinamike, nazive 

izvođačkih sastava. 

Potrebna pomoć pri 

prepoznavanju i 

imenovanju skladbe i 

skladatelja, glazbala, 

tempa, dinamike, naziva 

izvođačkih sastava. 

Teže slušno prepoznaje 

izvođačke sastave, glazbala 

i slušne glazbene primjere 

Nesamostalan u 

prepoznavanju i imenovanju 

glazbenih primjera, potrebna 

pomoć učitelja ili učenika 

Ne prepoznaje niti jedan za 

pozitivne ocjene navedeni 

element. 



D) Plesanje  Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički točan, 

precizni koraci,  aktivan, 

rado sudjeluje u 

aktivnostima 

Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički točan, 

precizni koraci,  aktivan, 

rado sudjeluje u 

aktivnostima uz manje 

greške 

Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički  

djelomično točan, 

neprecizni koraci 

Uz pomoć učitelja i/ili učenika 

izvodi zadane korake, 

neprecizni koraci, treba 

poraditi na ritmici, radi veće 

greške 

Ne izvodi zadane korake, ne 

želi sudjelovati u plesu 

E) Glazbene 

igre  

Izvodi glazbene igre s 

pjevanjem, s tonovima / 

melodijama / ritmovima, uz 

slušanje glazbe i prati 

pokretom pjesme i skladbe 

te pritom uvažava 

glazbeno-izražajne 

sastavnice. 

Izvodi glazbene igre s 

pjevanjem, s tonovima / 

melodijama / ritmovima, uz 

slušanje glazbe i prati 

pokretom pjesme i skladbe 

te pritom djelomično 

uvažava glazbeno-izražajne 

sastavnice 

Samostalno izvodi 

glazbene igre s pjevanjem, 

s tonovima / melodijama / 

ritmovima, uz slušanje 

glazbe i prati pokretom 

pjesme i skladbe. 

Uz pomoć učitelja izvodi 

glazbene igre s pjevanjem, s 

tonovima / melodijama / 

ritmovima, uz slušanje glazbe i 

prati pokretom pjesme i 

skladbe. 

Ne želi sudjelovati u 

glazbenim igrama, odbija 

surađivati.  

Odgojni učinci Vrijedan i samostalan, 

redovito prati nastavne 

sadržaje. Odlikuje se 

pozitivnim odnosom prema 

radu. Iznimno vrijedan i 

marljiv. Marljivo i aktivno 

sudjeluje u glazbenim 

nastavnim aktivnostima. 

Redovit i savjestan u 

izvršavanju svojih obveza. 

Učenik pokazuje veliku 

motiviranost za svaku vrstu 

glazbene aktivnosti, 

primjerom potiče druge.  

Motiviran, trudi se postići 

što bolje rezultate. Voli 

rad, ali je nesiguran u svoje 

znanje pa nije aktivan u 

radu. Više pozornosti 

posvetiti samostalnom 

učenju. Kreativan u 

skupnom radu. Uz poticaj 

postiže bolje rezultate. U 

radu ga trebao hrabriti i 

potaknuti na veću 

samostalnost. 

Potrebno je češće poticati i 

usmjeravati pozornost na 

rad i sadržaje. Potreban 

poticaj za intenzivnije 

uključivanje u nastavni 

proces. Zalaže se u 

granicama svojih 

mogućnosti. Potrebno 

razvijati temeljitiji odnos 

prema radu i obvezama. 

Potrebno je često poticati i 

usmjeravati pozornost na rad i 

sadržaje. Potreban je stalan 

poticaj za intenzivnije 

uključivanje i koncentriranije 

praćenje nastavnog procesa. 

Potreban mu je stalan poticaj 

za rad i izvršavanje svojih 

obveza. 

Učenik ne pokazuje nikakvu 

volju za radom i 

sudjelovanjem u nastavnom 

procesu. Ne reagira ni na 

kakve poticaje. Ne izvršava 

svoje obveze unatoč brojnim 

poticajima. 

 

Razrada elemenata: 

Razred: 8. 

Načini i postupci vrednovanja: individualno, skupno, usmeno  

 Odličan (5) Vrlo dobar (4) Dobar (3) Dovoljan (2) Nedovoljan (1) 

Slušanje  i Samostalno i točno opaža/ Uz poneku grešku opaža/ Djelomično opaža/ Uz pomoć učitelja opaža/ Ne opaža/ razlikuje/ imenuje/ 



poznavanje 

glazbe 

 

razlikuje/ imenuje/ 

zapisuje glazbeno-

izražajne  sastavnice, 

principe organizacije 

glazbenog djela (glazbeni 

oblici, glazbene vrste), 

obilježja različitih vrsta, 

stilova, pravaca i žanrova 

glazbe, obilježja hrvatske 

tradicijske glazbe, 

europske glazbe i glazbi 

svijeta, međusobnih 

utjecaja različitih vrsta 

glazbe, razvoj glazbene 

umjetnosti kroz povijest 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

glazbeno-izražajne  

sastavnice, principe 

organizacije glazbenog 

djela (glazbeni oblici, 

glazbene vrste), obilježja 

različitih vrsta, stilova, 

pravaca i žanrova glazbe, 

obilježja hrvatske 

tradicijske glazbe, europske 

glazbe i glazbi svijeta, 

međusobnih utjecaja 

različitih vrsta glazbe, 

razvoj glazbene umjetnosti 

kroz povijest 

poneku grešku.  

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

glazbeno-izražajne  

sastavnice, principe 

organizacije glazbenog 

djela (glazbeni oblici, 

glazbene vrste), obilježja 

različitih vrsta, stilova, 

pravaca i žanrova glazbe, 

obilježja hrvatske 

tradicijske glazbe, europske 

glazbe i glazbi svijeta, 

međusobnih utjecaja 

različitih vrsta glazbe, 

razvoj glazbene umjetnosti 

kroz povijest uz nekoliko 

grešaka. Potrebna pomoć 

učitelja i/ili učenika. 

razlikuje/ imenuje/ zapisuje 

glazbeno-izražajne  

sastavnice, principe 

organizacije glazbenog djela 

(glazbeni oblici, glazbene 

vrste), obilježja različitih 

vrsta, stilova, pravaca i 

žanrova glazbe, obilježja 

hrvatske tradicijske glazbe, 

europske glazbe i glazbi 

svijeta, međusobnih utjecaja 

različitih vrsta glazbe, razvoj 

glazbene umjetnosti kroz 

povijest. Nesamostalan. 

zapisuje glazbeno-izražajne  

sastavnice, principe 

organizacije glazbenog djela 

(glazbeni oblici, glazbene 

vrste), obilježja različitih vrsta, 

stilova, pravaca i žanrova 

glazbe, obilježja hrvatske 

tradicijske glazbe, europske 

glazbe i glazbi svijeta, 

međusobnih utjecaja različitih 

vrsta glazbe, razvoj glazbene 

umjetnosti kroz povijest ni uz 

pomoć učitelja, nezainteresiran 

za rad.  

Izražavanje 

glazbom i uz 

glazbu:  

     

A) pjevanje Pjeva točno, do kraja 

primjera samostalno i u 

skupini, lijep ton, čista 

intonacija, izražajan tekst 

pjesme, napjeve lako i 

brzo pamti, izrazite 

sposobnosti. 

Pjeva glazbeni primjer s 

manjim ritmičkim ili 

melodijskim pogreškama, 

razvijene sposobnosti 

Pjeva uz pomoć učitelja ili 

učenika, interes slabiji. 

Teže se uključuje u pjevanje, 

nesamostalan, potrebno ga 

usmjeravati na intonaciju, 

ritam i tekst pjesme, 

nezainteresiran, pjeva samo u 

grupi 

Ne želi sudjelovati u pjevanju i 

svojim ponašanjem ometa rad. 

B)Sviranje  Samostalno i točno izvodi 

ritamske i melodijske 

primjere, kreativan, 

izrazito aktivan. 

Rado surađuje, ritamske i 

melodijske primjere izvodi 

samostalno uz 1 - 2 

pogreške. 

Radi samo u grupi ili uz 

pomoć učitelja, nesiguran u 

izvedbi. 

Nezainteresiran, ne uključuje 

se ni na poticaj učitelja, slabih 

sposobnosti, neprecizna 

izvedba, potrebna stalna 

kontrola učitelja. 

Ne želi surađivati u izvođenju 

ritamskih i melodijskih 

primjera i ometa rad skupine. 

C) Slušanje  Samostalno prepoznaje i 

imenuje skladbe i 

skladatelje, prepoznaje 

glazbala, oznake tempa i 

dinamike, nazive 

izvođačkih sastava. 

Potrebna pomoć pri 

prepoznavanju i 

imenovanju skladbe i 

skladatelja, glazbala, 

tempa, dinamike, naziva 

izvođačkih sastava. 

Teže slušno prepoznaje 

izvođačke sastave, glazbala 

i slušne glazbene primjere. 

Prepoznaje stilsko 

razdoblje skladbe uz pomoć 

učitelja/učenika. 

Nesamostalan u 

prepoznavanju i imenovanju 

glazbenih primjera, potrebna 

pomoć učitelja ili učenika. Ne 

prepoznaje stilsko razdoblje 

skladbe, ali pokazuje interes 

Ne prepoznaje niti jedan za 

pozitivne ocjene navedeni 

element. Ne prepoznaje stilsko 

razdoblje skladbe niti pokazuje 

interes za učenjem.  



Prepoznaje stilsko 

razdoblje skladbe. 

Prepoznaje stilsko 

razdoblje skladbe uz 

poneku grešku.  

za učenje. 

D) Plesanje  Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički točan, 

precizni koraci,  aktivan, 

rado sudjeluje u 

aktivnostima 

Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički točan, 

precizni koraci,  aktivan, 

rado sudjeluje u 

aktivnostima uz manje 

greške 

 

 

 

 

 

Samostalno i u skupini 

izvodi ples, ritmički  

djelomično točan, 

neprecizni koraci 

Uz pomoć učitelja i/ili učenika 

izvodi zadane korake, 

neprecizni koraci, treba 

poraditi na ritmici, radi veće 

greške 

Ne izvodi zadane korake, ne 

želi sudjelovati u plesu 

E) Glazbene 

igre  

Izvodi glazbene igre s 

pjevanjem, s tonovima / 

melodijama / ritmovima, 

uz slušanje glazbe i prati 

pokretom pjesme i skladbe 

te pritom uvažava 

glazbeno-izražajne 

sastavnice. 

Izvodi glazbene igre s 

pjevanjem, s tonovima / 

melodijama / ritmovima, uz 

slušanje glazbe i prati 

pokretom pjesme i skladbe 

te pritom djelomično 

uvažava glazbeno-izražajne 

sastavnice 

Samostalno izvodi glazbene 

igre s pjevanjem, s 

tonovima / melodijama / 

ritmovima, uz slušanje 

glazbe i prati pokretom 

pjesme i skladbe. 

Uz pomoć učitelja izvodi 

glazbene igre s pjevanjem, s 

tonovima / melodijama / 

ritmovima, uz slušanje glazbe 

i prati pokretom pjesme i 

skladbe. 

Ne želi sudjelovati u glazbenim 

igrama, odbija surađivati.  



Odgojni učinci Odlikuje se pozitivnim 

odnosom prema radu. 

Iznimno vrijedan i marljiv. 

Aktivan na satu, redovito 

izvršava svoje obveze. 

Savjestan i samostalan u 

radu. Odgovorno se odnosi 

prema radu. Marljivo i 

aktivno sudjeluje u 

glazbenim nastavnim 

aktivnostima. Redovit i 

savjestan u izvršavanju 

svojih obveza. Učenik 

pokazuje veliku 

motiviranost za svaku 

vrstu glazbene aktivnosti, 

primjerom potiče druge. 

Često se ističe kao 

pokretač rada u skupini. 

Motiviran, trudi se postići 

što bolje rezultate. Voli 

rad, ali je nesiguran u svoje 

znanje pa nije aktivan u 

radu. Više pozornosti 

posvetiti samostalnom 

učenju. Kreativan u 

skupnom radu. Uz poticaj 

postiže bolje rezultate. U 

radu ga trebao hrabriti i 

potaknuti na veću 

samostalnost. 

Potrebno je češće poticati i 

usmjeravati pozornost na 

rad i sadržaje. Potreban 

poticaj za intenzivnije 

uključivanje u nastavni 

proces. Zalaže se u 

granicama svojih 

mogućnosti. Potrebno 

razvijati temeljitiji odnos 

prema radu i obvezama. 

Potrebno je često poticati i 

usmjeravati pozornost na rad i 

sadržaje. Potreban je stalan 

poticaj za intenzivnije 

uključivanje i koncentriranije 

praćenje nastavnog procesa. 

Potreban mu je stalan poticaj 

za rad i izvršavanje svojih 

obveza. 

Učenik ne pokazuje nikakvu 

volju za radom i sudjelovanjem 

u nastavnom procesu. Ne 

reagira ni na kakve poticaje. Ne 

izvršava svoje obveze unatoč 

brojnim poticajima. 

 


