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Pred Vama se nalazi prijedlog nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta. Nacionalni kuriku-
lumi nastavnih predmeta dio su sustava nacionalnih kurikulumskih dokumenata koji je Okvirom 
nacionalnog kurikuluma (!"#) odre$en kao sustav dokumenata kojima se na nacionalnoj razini 
iskazuju namjere povezane sa svrhom, ciljevima, o%ekivanjima, ishodima, iskustvima djece i mla-
dih osoba, s organizacijom odgojno-obrazovnoga procesa i s vrednovanjem. Sustav nacionalnih 
kurikulumskih dokumenata prikazan je na Slici A.

Svi nacionalni kurikulumski dokumenti oblikovani su s idejom o djetetu i mladoj osobi kao o 
sredi&njem sudioniku odgojno-obrazovnoga procesa. Djeci i mladim osobama, roditeljima, od-
gojno-obrazovnim radnicima kurikulumski dokumenti jasno ukazuju na odgojno-obrazovna o%e-
kivanja i ishode koja postavljamo pred djecu i mlade osobe. Razvojni su i otvoreni dokumenti 
koje je mogu'e promijeniti kao odgovor na potrebe djece i mladih osoba, odgojno-obrazovnih 
radnika i ustanova, novih znanstvenih i tehnolo&kih spoznaja i onih proiza&lih iz prakse. 

Nacionalnim kurikulumima nastavnih predmeta odre$uju se svrha, ciljevi, struktura, odgoj-
no-obrazovni ishodi i razine njihove usvojenosti, u%enje i pou%avanje, povezanost s drugim pred-
metima, odgojno-obrazovnim podru%jima i me$upredmetnim temama te vrednovanje usvoje-
nosti odgojno-obrazovnih ishoda u predmetu.

Domene/koncepti u organizaciji predmetnog kurikuluma %ine gradivnu strukturu odre$enog 
predmeta i prote(u se kroz cijeli period pou%avanja predmeta. Unutar svake domene/koncepta 
odre$eni su odgojno-obrazovni ishodi.

Odgojni-obrazovni ishodi predstavljaju jasne i nedvosmislene iskaze o tome &to o%ekujemo od 
u%enika u odre$enoj domeni/konceptu predmeta na kraju odre$ene godine u%enja. Odre$eni su 
kao po(eljna znanja, vje&tine i stavovi koji se napredovanjem u odgojno-obrazovnom sustavu 
uslo(njavaju. Kroz godine u%enja ishodi %ine zaokru(enu, logi%nu cjelinu u%enja i pou%avanja u 
odre$enoj predmetnoj domeni/konceptu. Kao cjelina kroz sve godine u%enja i pou%avanja odre-
$uju ukupna iskustva u%enja u odre$enom predmetu.

Svaki je ishod oblikovan kao cjelina koja, uz formulaciju ishoda, uklju%uje i razradu ishoda, pre-
poruke za njegovo ostvarivanje i opis razina usvojenosti. )itanje ishoda stoga, osim na samu 
formulaciju ishoda, mora biti usmjereno i na ostale njegove komponente. 

Razrada ishoda uklju%uje preciznije odre$enje aktivnosti i sadr(aja u okviru pojedinog ishoda ili 
skupine ishoda. 

Za veliku ve'inu ishoda odre$ene su razine njihove usvojenosti. Opisi razina usvojenosti pre-
ciznije odre$uju dubinu i &irinu svakog ishoda i opisuju o%ekivana postignu'a u%enika na kraju 
odre$ene godine u%enja, %ime se olak&ava planiranje i provedba vrednovanja.
Osim razrade samih odgojno-obrazovnih ishoda, u ve'ini kurikuluma nastavnih predmeta navo-
de se i preporuke za njihovo ostvarivanje.

Od u%enika se o%ekuje ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda.
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Predmetni kurikulumi i Kurikulumi za stjecanje kvalifikacija u redovnom 
sustavu strukovnog i umjetni9kog obrazovanja
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A. OPIS NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

Glazba je duboko ukorijenjena u !ovjeku i sastavni je dio svih kultura svijeta. Glazba i druge umjetnosti va"ne su 
za kvalitetan, skladan i cjelovit razvoj svakoga pojedinca. U obrazovnome je sustavu Republike Hrvatske u!enje 
glazbe prepoznato i priznato kao neizostavan !imbenik u oblikovanju specifi!nih glazbenih, ali i op#ih (generi!kih) 
kompetencija u!enika. U !itavoj se odgojno-obrazovnoj vertikali doprinosi razvoju glazbenih sposobnosti u!enika 
u naj$iremu smislu te rije!i1 i usvajanju jezika glazbe u njegovim simbolima, idejama i konceptima. U!enje glazbe 
utje!e na razvoj pojedinca koji voli glazbu i ima trajnu potrebu za bavljenjem glazbom. Odgojno-obrazovni proces 
usmjeren je k stjecanju kriterija za vrednovanje glazbe, odnosno sposobnosti u!enika da u glazbi razli!ita podrijet-
la, stilova i vrsta, izdvaja kvalitetna i trajno vrijedna glazbena ostvarenja. Predmeti Glazbena kultura / Glazbena 
umjetnost u!enicima pru"aju jedinstvena iskustva koja rezultiraju: 

● bogatijom slikom svijeta  

● razumijevanjem odnosa izme%u umjetnosti i stvarnosti 

● tuma!enjem poruka koje prenosi jezik glazbe 

● izgradnjom identiteta (osobnog, kulturnog, nacionalnog, globalnog) 

● oblikovanjem sustava vrijednosti 

● izra"avanjem misli, osje#aja i stavova kojim se poti!e kriti!ko mi$ljenje 

● razvojem kreativnosti kao metakompetencije.  

U!enje i pou!avanje predmeta  Glazbena  kultura / Glazbena  umjetnost  u  skladu  je  sa  suvremenim 
znanstvenim spoznajama i kretanjima2, koje upu#uju na otvorenost i prilagodljivost procesa u!enja i pou!avanja, 
didakti!ki i metodi!ki pluralizam, istra"iva!ko, projektno i individualizirano u!enje, ali i na potrebu uporabe in-
formacijsko-komunikacijske tehnologije. Suvremeno pou!avanje i u!enje  glazbe uklju!uje i elemente gra%an-
skoga te interkulturalnoga odgoja. U pou!avanju i u!enju glazbe verbalne su informacije svedene na najmanju 
mjeru, a naglasak je na susretu u!enika s glazbom. Va"an dio procesa u!enja i pou!avanja glazbe odnosi se na 
izvannastavne i izvan$kolske glazbene aktivnosti u sklopu kojih u!enici pro$iruju ste!ena znanja, vje$tine i stavo-
ve te istodobno sustavno razvijaju svoje interese i ostvaruju kvalitetan umjetni!ki rast i razvoj.  

S obzirom na va"nost koju ima za u!enika u!enje glazbe ima i vi$estruku dru$tvenu ulogu (slika 1). Izlaskom iz 
okvira $kole i integracijom u $iru dru$tvenu zajednicu i kulturu, $kola i lokalna zajednica povezuju se u promica-
nju glazbene kulture i umjetnosti. Tijekom svojega obrazovnog puta, ali i kasnije, u!enici #e kao kompetentni 
korisnici kulture aktivno sudjelovati u glazbenome "ivotu svoje sredine (u ulozi stvaratelja, izvo%a!a ili publike) 
doprinositi o!uvanju, preno$enju, obnavljanju i $irenju kulturnoga naslje%a.  

                                                 
1 Opa!anje i razlikovanje glazbeno-izra!ajnih sastavnica, mogu$nost pam$enja i zami%ljanja glazbe, glazbeno-izvo&a'ke 
(psihomotorne i vokalne) sposobnosti, muzikalnost.   
2 Ponajprije o razvoju glazbenih sposobnosti, glazbenih preferencija i glazbenoga ukusa pojedinca.  
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Slika 1. Va!nost predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost za u"enika, #kolu, zajednicu i dru#tvo  

Predmetima Glazbena kultura / Glazbena umjetnost ostvaruju se temeljne odgojno-obrazovne  vrijednosti i op#i 
ciljevi odgoja i obrazovanja iskazani u Okviru nacionalnoga kurikuluma (ONK). Osim na!ela u!enja i pou!avanja 
navedena u ONK-u Kurikulum predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost temelji se na pet na!ela koja su 
me%usobno povezana i proizlaze jedno iz drugoga. 

Antropolo$ko na!eloAntropolo$ko na!eloAntropolo$ko na!eloAntropolo$ko na!elo    

&&&& 

Glazba je svojstvena samo !ovjeku i kao takva !ini sastavni dio u!enikova 
"ivota (u $koli i izvan nje). 

Psiholo$ko na!eloPsiholo$ko na!eloPsiholo$ko na!eloPsiholo$ko na!elo    

 

U!enjem i pou!avanjem glazbe ostvaruje se potreba u!enika za kreativnim 
izrazom. Sudjelovanjem u glazbenim aktivnostima u!enici emotivno rea-

giraju na glazbu i u!vr$#uju vlastiti odnos s glazbom. 

KulturnoKulturnoKulturnoKulturno----estetsko na!eloestetsko na!eloestetsko na!eloestetsko na!elo    

&&&& 

Izravnim ili neizravnim susretom s glazbenim ostvarenjima u!enici razvi-
jaju glazbeni ukus, stje!u kriterije za vrednovanje glazbe i sposobnost 

izra"avanja vlastitih stavova o glazbi. 

Na!elo interkulturalnostiNa!elo interkulturalnostiNa!elo interkulturalnostiNa!elo interkulturalnosti 

&&&& 

Upoznavanjem glazbe vlastite kulture i glazbi svijeta u!enici razvijaju 
svijest o razli!itim, ali jednako vrijednim pojedincima, narodima, kultu-

rama, religijama i obi!ajima. 

Na!elo sinkroni!nostiNa!elo sinkroni!nostiNa!elo sinkroni!nostiNa!elo sinkroni!nosti 

 

Smislenim povezivanjem sadr"aja i integrativnim pristupom glazbenim 
pojavama u!enici usvajaju glazbeno-izra"ajne sastavnice, ideje, koncepte i 

principe organizacije glazbenoga djela. 
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Organizacija predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost i mjesto predmeta u kurikulumu proizlaze iz pri-
rode same glazbe, a ona je: 

● integrativnaintegrativnaintegrativnaintegrativna – koncepti/domene i odgojno-obrazovni ishodi predmeta me%usobno su povezani                            
i nadopunjuju se 

● interdisciplinarnainterdisciplinarnainterdisciplinarnainterdisciplinarna – postoji !vrsta povezanost s ostalim poljima umjetni!koga podru!ja te su mogu#e                 
i po"eljne brojne korelacije s ostalim predmetima, kurikulumima podru!ja i me%upredmetnim temama 

B. ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I 
GLAZBENA UMJETNOST 

U!enik #e: 

Upoznati glazbenu umjetnost reprezentativnim ostvarenjima klasi!ne, tradicijske i popularne glazbeUpoznati glazbenu umjetnost reprezentativnim ostvarenjima klasi!ne, tradicijske i popularne glazbeUpoznati glazbenu umjetnost reprezentativnim ostvarenjima klasi!ne, tradicijske i popularne glazbeUpoznati glazbenu umjetnost reprezentativnim ostvarenjima klasi!ne, tradicijske i popularne glazbe. Izo$-
travanje slu$noga iskustva u!enika preduvjet je razvijanja glazbenoga ukusa, kriti!koga mi$ljenja i vlastitoga sus-
tava vrijednosti te razumijevanja vi$estruke uloge glazbe u razli!itim kontekstima. U!enici #e spoznaje povezati s 
konceptima kultura i stilova te ih interdisciplinarno spojiti s drugim umjetni!kim i znanstvenim podru!jima.  

Osvijestiti vrijednosti regionalne, nacionalne i europske kulturne ba$tine u kontekstu svjetske kultureOsvijestiti vrijednosti regionalne, nacionalne i europske kulturne ba$tine u kontekstu svjetske kultureOsvijestiti vrijednosti regionalne, nacionalne i europske kulturne ba$tine u kontekstu svjetske kultureOsvijestiti vrijednosti regionalne, nacionalne i europske kulturne ba$tine u kontekstu svjetske kulture radi 
poticanja interkulturalnoga razumijevanja i osna"ivanja usmjerenoga iskorjenjivanja predrasuda i diskriminacije. 
Spoznati va"nost znanja, sposobnosti, vjerovanja i obi!aja kao kulturnoga kapitala koji se prenosi i oboga#uje 
novim vrijednostima. Upoznavanjem nacionalne glazbe i glazbi svijeta u!enici #e izgraditi odnos prema vlastitoj 
kulturi, razumjeti i prihvatiti druge kulture te razviti kulturnu svijest i interkulturalne kompetencije. 

Ste#i iskustva slobodnoga izra"avanja i oblikovanja ideja, osje#aja i stavovaSte#i iskustva slobodnoga izra"avanja i oblikovanja ideja, osje#aja i stavovaSte#i iskustva slobodnoga izra"avanja i oblikovanja ideja, osje#aja i stavovaSte#i iskustva slobodnoga izra"avanja i oblikovanja ideja, osje#aja i stavova    u mediju glazbe s razli!itih per-
spektiva (izvo%a!, stvaralac, publika). Slobodno izra"avanje glazbom i uz glazbu doprinijet #e razvoju kreativnosti 
kao metakompetencije, a $iroka paleta samostalnih aktivnosti ili aktivnosti u skupini potaknut #e dru$tveno-
emocionalni razvoj svih u!enika, uklju!uju#i darovite i u!enike s te$ko#ama. Preno$enjem i dijeljenjem umjetni!-
koga do"ivljaja i iskustva s drugima u!enici #e stvoriti potrebu za sudjelovanjem u kulturnome "ivotu zajednice. 

Ostvarenjem navedenih ciljeva    razviti glazbene sposobnosti u naj$irem smislu te rije!irazviti glazbene sposobnosti u naj$irem smislu te rije!irazviti glazbene sposobnosti u naj$irem smislu te rije!irazviti glazbene sposobnosti u naj$irem smislu te rije!i. Kroz !itavu odgojno-
obrazovnu vertikalu proces u!enja i pou!avanja glazbe usmjeren je najvi$em razvoju individualnih potencijala 
u!enika. 
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C. DOMENE U ORGANIZACIJI NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA 
UMJETNOST 

U!enje i pou!avanje predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost ostvaruje se 

Slika 2. Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost

Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost izrazito su me%usobno povezane i nadopunjuju se, $to 
upu#uje na prisutnost svih domena u !itavoj odgojno
razinama. Odgojno-obrazovni ciljevi i jasno odre%eni
obveznih i preporu!enih sadr"aja. Podjelom domena na razli!ite aktivnosti omogu#uje se is
gojno-obrazovnih ishoda tijekom procesa u!enja i pou!avanja (slika 3). 

U u!enju i pou!avanju glazbe postoje i objedinjuju#i elementi

a) glazbeni jezikglazbeni jezikglazbeni jezikglazbeni jezik3333, !ije je savladavanje potrebno z
kontekstu i glazbeno pismoglazbeno pismoglazbeno pismoglazbeno pismo, potrebno za izvo%enje i stvaranje glazbe 

b) informacijskoinformacijskoinformacijskoinformacijsko----komunikacijska tehnologija (IKT)komunikacijska tehnologija (IKT)komunikacijska tehnologija (IKT)komunikacijska tehnologija (IKT)
nja glazbe.   

IKT    se kao objedinjuju#i element u!enja i
kao izborna/izvannastavna aktivnost. Osim ostaloga IKT uklju!uje:

-  upoznavanje u!enika s glazbenim ra!unalnim programima

-  u!enje glazbenoga pisma pomo#u ra!unala

-  audio obradu i eksperimentiranje sa zvukom

-  rad u programima za skladanje glazbe. 

 
 

                                                 
3 Strukturna razina u glazbi (obilje!ja tona i tonskih sklopova, glazbeno

PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

U ORGANIZACIJI NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA 

U!enje i pou!avanje predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost ostvaruje se sljede#im domenama (slika 2). 

 

Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost 

Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost izrazito su me%usobno povezane i nadopunjuju se, $to 
upu#uje na prisutnost svih domena u !itavoj odgojno-obrazovnoj vertikali, odnosno u svim ciklusima i na svim 

obrazovni ciljevi i jasno odre%eni ishodi u!enja glazbe dosti"u se primjerenom organizacijom 
Podjelom domena na razli!ite aktivnosti omogu#uje se is

obrazovnih ishoda tijekom procesa u!enja i pou!avanja (slika 3).  

U u!enju i pou!avanju glazbe postoje i objedinjuju#i elementi koji su prisutni u svim domenama:

, !ije je savladavanje potrebno za slu$anje i vrednovanje glazbe
, potrebno za izvo%enje i stvaranje glazbe  

komunikacijska tehnologija (IKT)komunikacijska tehnologija (IKT)komunikacijska tehnologija (IKT)komunikacijska tehnologija (IKT) kao neizostavan dio suvremenoga u!enja i pou!av

se kao objedinjuju#i element u!enja i pou!avanja ostvaruje u sklopu svih domena, a mo"e se organizirati i 
kao izborna/izvannastavna aktivnost. Osim ostaloga IKT uklju!uje: 

upoznavanje u!enika s glazbenim ra!unalnim programima 

pomo#u ra!unala 

ntiranje sa zvukom 

rad u programima za skladanje glazbe.  

Strukturna razina u glazbi (obilje!ja tona i tonskih sklopova, glazbeno-izra!ajne sastavnice).  

———— 7777 

U ORGANIZACIJI NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA 

sljede#im domenama (slika 2).  

 

Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost izrazito su me%usobno povezane i nadopunjuju se, $to 
brazovnoj vertikali, odnosno u svim ciklusima i na svim 

ishodi u!enja glazbe dosti"u se primjerenom organizacijom 
Podjelom domena na razli!ite aktivnosti omogu#uje se isticanje pojedinih od-

koji su prisutni u svim domenama: 

anje glazbe, razumijevanje glazbe u 

kao neizostavan dio suvremenoga u!enja i pou!ava-

pou!avanja ostvaruje u sklopu svih domena, a mo"e se organizirati i 
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Slika 3. Organizacija kurikuluma predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost

 

Predmetne su domene uskla%ene s domenama/konceptima 
uspje$no i svrhovito povezivanje glazbe s 

Slika 4. Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost unutar umjetni"koga podru"ja kurikuluma

PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

Organizacija kurikuluma predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost

Predmetne su domene uskla%ene s domenama/konceptima umjetni!koga podru!jaumjetni!koga podru!jaumjetni!koga podru!jaumjetni!koga podru!ja kurikuluma pa omogu#uju 
rhovito povezivanje glazbe s ostalim umjetnostima (slika 4). 

Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost unutar umjetni"koga podru"ja kurikuluma

 

———— 8888 

 

Organizacija kurikuluma predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost 

kurikuluma pa omogu#uju 

 

Domene predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost unutar umjetni"koga podru"ja kurikuluma 
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Opis domena 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

Ishodi$te ove domene jesu razli!iti na!ini upoznavanja glazbe, koji ponajprije obuhva#aju slu$anje glazbenih djela 
pomo#u tonskih zapisa i neposredne susrete s glazbom. Aktivnim slu$anjem u!enici analiziraju glazbu, opa"aju 
glazbene sastavnice i oblikovanje glazbenoga djela te razlikuju izvo%a!e i izvo%a!ke sastave. Susret s umjetni!kim 
djelom, bio on izravan ili neizravan, predstavlja za u!enike jedinstven do"ivljaj koji pro$iruje njihovu osjetilnu i 
emocionalnu spoznaju.  

Upoznaju#i glazbu razli!itih vrsta, stilova, pravaca i "anrova, u!enik stje!e znanja o glazbeno-izra"ajnim sastavni-
cama i razli!itim razinama organizacije glazbenoga djela te razvija slu$ne vje$tine potrebne za razumijevanje glaz-
bene umjetnosti i za najbolje estetsko iskustvo. Utemeljen stav o glazbi - odre%enomu stilu, vrsti glazbe i "anru, 
ali i konkretnomu glazbenom djelu - izgra%uje se poticanjem i razvojem kriti!koga mi$ljenja razgovorom, refleksi-
jom, diskusijom i debatom. Takav pristup zna!ajno utje!e na emocionalni, intelektualni i estetski razvoj u!enika, 
a upoznata glazbena djela otvaraju mogu#nosti traganja za novim i slo"enijim glazbenim iskustvima.  

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

Aktivnosti unutar ove domene predstavljaju za u'enike jedinstveno iskustvo preno%enja osje$aja, misli i stavova, a 
pritom se oblikuju i razvijaju kreativne osobine i glazbene sposobnosti. Glazbene igre idealno su sredstvo spontanoga 
sinkreti'kog izraza. Aktivnostima pjevanja i sviranja te pridru!enoga pokreta i plesa u'enik razvija pjeva'ke sposob-
nosti, motoriku i koordinaciju te ovladava elementima glazbenoga jezika i pisma. Poznavanje elemenata glazbenoga 
jezika i odre&ena razina ovladanosti glazbenim vje%tinama i sposobnostima omogu$uju u'enicima istra!ivanje razli'i-
tih aspekata glazbe aktivnostima glazbenoga stvarala%tva, kao na primjer: 

- osmi%ljavanje ritamskih, melodijskih i tekstualnih promjena u poznatim skladbama 

-  slobodno i ritmizirano kretanje 

-  stvaranje izvornih kra$ih i du!ih glazbenih i plesnih tvorevina. 

Kreativna i stvarala'ka iskustva poti'u intrinzi'nu motivaciju, razvoj samopouzdanja i socijalnih vje%tina, posebice u 
aktivnostima u skupini. Stjecanje sigurnosti u javnome nastupu otvara put aktivnomu i cjelo!ivotnomu sudjelovanju 
u kulturno-umjetni'kim aktivnostima zajednice. 

Otvoreno%$u procesa u'enja i pou'avanja glazbe mo!e se istaknuti neka od navedenih aktivnosti u skladu s dobi 
(razred/ciklus), sposobnostima i interesima u'enika. Kvalitetno provo&enje navedenih aktivnosti postavit $e temelje 
za realizaciju izvannastavnih i izbornih aktivnosti poput pjeva'koga zbora, instrumentalnih sastava, orkestra, plesne 
skupine, folklornoga ansambla, skladanja i ostaloga. 

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

Ishodi$te za realizaciju ove domene jest glazbeno-umjetni!ko i op#e kulturno naslje%e. Razumijevanjem glazbe u 
dru$tveno-povijesnome i kulturnome kontekstu, u!enici povezuju razli!ita  znanja, vje$tine i stavove: osvje$tava-
ju vrijednost bogate regionalne, nacionalne i globalne glazbene i kulturne ba$tine te prate razvoj glazbene umjet-
nosti kroz sve pojavne oblike glazbe. Domena se nadopunjuje s ostalim domenama radi oblikovanja ponajprije 
kulturnoga, osobnog, i socijalnog identiteta u!enika. Ostvaruje se interakcijom s razli!itim pojavnim oblicima 
glazbe (slu$anjem i/ili izra"avanjem) i interdisciplinarnim povezivanjem s ostalim umjetnostima. Glazba u kon-
tekstu, me%u ostalim, obuhva#a sljede#a znanja, vje$tine i stavove: 

- razumijevanje glazbe u razli!itim dru$tveno-povijesnim i kulturnim uvjetima 

- razlikovanje obilje"ja tradicijske, klasi!ne i suvremene glazbe 

- istra"ivanje razli!itih uloga glazbe, glazbenika i publike u dru$tvu 

- opisivanje utjecaja suvremene tehnologije na glazbeni i multimedijski izraz. 
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Odnos domena u odgojno-obrazovnim ciklusima

Domena Slu$anje i upoznavanje glazbe (A)Slu$anje i upoznavanje glazbe (A)Slu$anje i upoznavanje glazbe (A)Slu$anje i upoznavanje glazbe (A)
tim je odgojno-obrazovnim ciklusima zastupljena manjim ili ve#im intenzitetom i ekstenzitetom. Samostalno 
otkrivanje svijeta glazbe i zbli"avanje s glazbenom umjetno$#u razli!itim aktivnostima od izrazite je va"nosti u 
po!etnome u!enju i pou!avanju glazbe, stoga #e domena 
prvome i drugome odgojno-obrazovnom ciklusu. Mogu#nosti povezivanja glazbe s ostalim predmetima, kurik
lumima podru!ja i me%upredmetnim temama pove#at #e se u kas
kontekstu (C)kontekstu (C)kontekstu (C)kontekstu (C) biti izra"enija (slika 5). 

Slika 5. Zastupljenost domena un

PRVI ODGOJNO-OBRAZOVNI CIKLUS 

Slu$anjem i upoznavanjem reprezentativnih djela klasi!ne, tradicijske, pop
u!enici se uvode u svijet glazbe. Upoznavanje obilje"ja tona i glazbeno
je vlastitim iskustvom, stoga #e u prvome odgojno
glazbom i uz glazbu potaknut #e kontinuirani i vi$egodi$nji
ishodi domene C ostvarit #e se slu$anjem i izra"avanjem, 

Slika 6. Odnos domena u prvom

PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

obrazovnim ciklusima 

Slu$anje i upoznavanje glazbe (A)Slu$anje i upoznavanje glazbe (A)Slu$anje i upoznavanje glazbe (A)Slu$anje i upoznavanje glazbe (A) prisutna je i va"na u !itavoj odgojno-obrazovno
obrazovnim ciklusima zastupljena manjim ili ve#im intenzitetom i ekstenzitetom. Samostalno 

otkrivanje svijeta glazbe i zbli"avanje s glazbenom umjetno$#u razli!itim aktivnostima od izrazite je va"nosti u 
nju i pou!avanju glazbe, stoga #e domena Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B)Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B)Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B)Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B)

obrazovnom ciklusu. Mogu#nosti povezivanja glazbe s ostalim predmetima, kurik
lumima podru!ja i me%upredmetnim temama pove#at #e se u kasnijim ciklusima u kojima #e domena 

biti izra"enija (slika 5).  

Zastupljenost domena unutar odgojno-obrazovnih ciklusa 

 

Slu$anjem i upoznavanjem reprezentativnih djela klasi!ne, tradicijske, popularne i filmske glazbe (domena A) 
u!enici se uvode u svijet glazbe. Upoznavanje obilje"ja tona i glazbeno-izra"ajnih sastavnica ponajprije se ostvar
je vlastitim iskustvom, stoga #e u prvome odgojno-obrazovnom ciklusu domena B biti nagla$ena. Izra"avanje 
glazbom i uz glazbu potaknut #e kontinuirani i vi$egodi$nji razvoj glazbenih sposobnosti. 

#e se slu$anjem i izra"avanjem, u sklopu domena A i B (slika 6).

 

Odnos domena u prvome odgojno-obrazovnom ciklusu 

———— 11110000 

obrazovnoj vertikali, a u razli!i-
obrazovnim ciklusima zastupljena manjim ili ve#im intenzitetom i ekstenzitetom. Samostalno 

otkrivanje svijeta glazbe i zbli"avanje s glazbenom umjetno$#u razli!itim aktivnostima od izrazite je va"nosti u 
Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B)Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B)Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B)Izra"avanje glazbom i uz glazbu (B) biti istaknuta u 

obrazovnom ciklusu. Mogu#nosti povezivanja glazbe s ostalim predmetima, kuriku-
nijim ciklusima u kojima #e domena Glazba u Glazba u Glazba u Glazba u 

 

ularne i filmske glazbe (domena A) 
izra"ajnih sastavnica ponajprije se ostvaru-

obrazovnom ciklusu domena B biti nagla$ena. Izra"avanje 
razvoj glazbenih sposobnosti. Odgojno-obrazovni 

. 
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DRUGI ODGOJNO-OBRAZOVNI CIKLUS 

Tijekom drugoga odgojno-obrazovnog ciklusa domene A i B postupno se izjedna!avaju. Odgojno-obrazovni isho-
di u domeni A postaju slo"eniji radi izo$travanja slu$noga iskustva u!enika (npr. upoznavanje i razlikovanje poje-
dinih glazbala i skupina glazbala te jednostavnijih principa organizacije glazbenoga djela). U okviru domene C 
u!enici se poti!u na izravan susret s glazbom u autenti!nome okru"enju i upoznaju obilje"ja tradicijske glazbe 
u"ega i $irega zavi!aja te manjinskih kultura (slika 7). 

 

Slika 7. Odnos domena u drugome odgojno-obrazovnom ciklusu 

TRE#I ODGOJNO-OBRAZOVNI CIKLUS 

Naglasak je na domeni A: slu$anjem i upoznavanjem glazbe u!enici stje!u kompetencije razlikovanja i usporedbe 
glazbala, pjeva!kih glasova i raznovrsnih izvo%a!kih sastava, glazbenih oblika te glazbenih i glazbeno-scenskih 
vrsta. Domene A i C nadopunjuju se upoznavanjem s razli!itim glazbenim stilovima i vrstama glazbe, a domena B 
manje je izra"ena nego u prethodnim odgojno-obrazovnim ciklusima (slika 8). 

 

Slika 8.  Odnos domena u tre$emu odgojno-obrazovnom ciklusu 
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$ETVRTI I PETI ODGOJNO-OBRAZOVNI CIKLUS 

Sve glazbene pojave i sva slu$na iskustva osvje$tavaju se u razli!itim kulturnim i dru$tveno-povijesnim konteks-
tima, stoga #e se domena A ostvarivati u sklopu domene C. Odgojno-obrazovni ishodi domena A i C nadopunjuju 
se i ostvaruju integrativno (npr. glazbeno-izra"ajne sastavnice i obilje"ja razli!itih vrsta glazbe, glazbeno-stilskih 
razdoblja, pravaca i "anrova). Aktivnosti i sadr"aji B domene ostvaruju se u skladu s interesima i "eljama u!enika 
te povezivanjem glazbe s drugim umjetnostima (slika 9). 

 

Slika 9.  Odnos domena u "etvrtom i petom odgojno-obrazovnom ciklusu 
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D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, RAZRADA ISHODA
RAZREDIMA I DOMENAMA 

Odgojno-obrazovni ishodi Kurikuluma predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost odre&eni su tako da omog
$uju kontinuirani razvoj i nadogradnju specifi'nih glazbenih

Takvom organizacijom aktivnosti i sadr
odre&enome odgojno-obrazovnom ciklusu pro!imat $e sve ostale, vi%e cikluse

 
Slika 10. Kontinuirani razvoj glazbenih i  generi"kih kompetencija u"enika po cik

 

PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

OBRAZOVNI ISHODI, RAZRADA ISHODA I RAZINE USVOJENOSTI PO 

obrazovni ishodi Kurikuluma predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost odre&eni su tako da omog
$uju kontinuirani razvoj i nadogradnju specifi'nih glazbenih i generi'kih kompetencija u'enika. 

Takvom organizacijom aktivnosti i sadr!aja u procesu u'enja i pou'avanja glazbe, ste'ena znanja, vje%tine i stavovi
obrazovnom ciklusu pro!imat $e sve ostale, vi%e cikluse (slike 10 i 11). 

. Kontinuirani razvoj glazbenih i  generi"kih kompetencija u"enika po cik

———— 11113333 

I RAZINE USVOJENOSTI PO 

obrazovni ishodi Kurikuluma predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost odre&eni su tako da omogu-
i generi'kih kompetencija u'enika.  

'ena znanja, vje%tine i stavovi u 
 

 

. Kontinuirani razvoj glazbenih i  generi"kih kompetencija u"enika po ciklusima 
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Slika 11. Kontinuirani razvoj glazbenih i  generi"kih kompetencija u"enika po ciklusima

 

  

PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

Kontinuirani razvoj glazbenih i  generi"kih kompetencija u"enika po ciklusima

 

———— 11114444 

 
Kontinuirani razvoj glazbenih i  generi"kih kompetencija u"enika po ciklusima 
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KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 15151515 
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NA KRAJU 1. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A::::    SLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBEJE GLAZBEJE GLAZBEJE GLAZBE    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    

ISHODISHODISHODISHOD    
RAZRADA ISHRAZRADA ISHRAZRADA ISHRAZRADA ISHODAODAODAODA    

RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA    

A A A A 

1.1.1.1.    
1.1.1.1.    
    

SLU(NO PREPOZNAJE 

NAJMANJE 10 SKLADBI 

KLASI"NE, TRADICIJSKE, 
POPULARNE, FILMSKE I 

JAZZ GLAZBE I OPA*A 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Slu%no prepoznaje najmanje  10 skladbi 
klasi'ne, tradicijske, popularne, filmske i 
jazz glazbe i opa!a glazbeno-izra!ajne 
sastavnice: 
● Metar/dobe (pljeskanje, kora'anje  

tijekom slu%anja)  
● Tempo (brz, spor) 
● Visina (visoko, duboko) 
● Dinamika (glasno, tiho) 
● Oblik (isti, razli'it; dio koji se 

ponavlja) 
● Boja tona – izvo&a'i (jedan, vi%e – 

orkestar /pjeva'ki zbor (dje'ji), 
pjeva'ki glasovi (dje'ji, !enski, 
mu%ki); glazbala (klavir, gitara, 
violina, truba, bubanj, tradicijska 
zavi'ajna glazbala) 

● Melodija (uzlazno, silazno) 

Uz u'iteljevu pomo$ 

slu%no opa!a neke 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
slu%no opa!a ve$inu/sve 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 

slu%no prepoznaje 
najmanje 10 skladbi i 
opa!a neke glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno slu%no 

prepoznaje najmanje  10 
skladbi i opa!a ve$inu/ sve 
glazbeno- izra!ajne 
sastavnice. 
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DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B::::    IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBUI UZ GLAZBUI UZ GLAZBUI UZ GLAZBU    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    

ISHODISHODISHODISHOD    
RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA    

RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA    

B B B B 

1.1.1.1.    
1111. 
 

RAZGOVIJETNO 

PJEVA/IZVODI 

NAJMANJE 
 15 PJESAMA  
I BROJALICA BEZ 

OBVEZATNOGA 

ZAPAM)IVANJA CIJELOG 

TEKSTA 
 I PRITOM UVA*AVA 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Pjeva/izvodi razgovijetno najmanje 15 
pjesama i brojalica  bez obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog teksta  te pritom 
uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe 
● Intonacija  u primjerenom opsegu 
● Jednostavniji ritmovi koji uklju'uju 

pauze 
● Tempo (umjeren, spor) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, 

tiho) 
● Melodija (uzlazna, silazna) 

Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no 
pjeva/izvodi najmanje 
15 pjesama i brojalica 
bez obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta te pritom uva!ava 
neke glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
to'no pjeva/izvodi 

najmanje 15 pjesama i 
brojalica bez obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta te pritom uva!ava 

ve$inu/sve glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno pribli!no 
to'no pjeva/izvodi 

najmanje 15 pjesama i 
brojalica bez 
obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 

teksta te pritom uva!ava 
ve$inu/sve glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno to'no 
pjeva/izvodi najmanje 15 

pjesama i brojalica bez 
obvezatnoga zapam$ivanja 
cijelog teksta te pritom 
uva!ava ve$inu/sve 

glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

B B B B 

1.1.1.1.    
2.2.2.2.        
 

SVIRA UZ PJESME/ 

BROJALICE KOJE PJEVA/ 

IZVODI  

I PRITOM UVA*AVA 

GLAZBENO- IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Svira uz pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe – parne mjere 
● Jednostavniji ritmovi  bez pauza 
● Tempo (umjeren, spor) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, 

tiho) 
 

Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 

pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice 

Uz u'iteljevu pomo$ 
to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 

pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice 

Samostalno pribli!no 
to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 

pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice 

Samostalno to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 

uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 18181818 

B B B B 

1.1.1.1.    
3.3.3.3.        
 

IZVODI GLAZBENE IGRE S 

PJEVANJEM, S 

TONOVIMA/ 

MELODIJAMA/ 
RITMOVIMA, UZ 

SLU(ANJE GLAZBE I 

PRATI POKRETOM 

PJESME I SKLADBE, 
STVARA/IMPROVIZIRA 

MELODIJSKE I RITAMSKE 

CJELINE TE PRITOM 

OPA*A  
I UVA*AVA GLAZBENO-

IZRA*AJNE SASTAVNICE. 

Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama /ritmovima, uz 
slu%anje glazbe i prati pokretom pjesme i 
skladbe, pritom opa!a  te uva!ava 
glazbeno-izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe (pljeskanje, kora'anje, 

…)  
● Intonacija  u primjerenome opsegu 
● Visina (visoko, duboko) 
● Jednostavniji ritmovi bez  pauza 
● Tempo (brz, spor) 
● Dinamika (glasno, tiho) 
Stvara/improvizira melodijske i ritamske 

cjeline pjevanjem, pokretom, 
pljeskanjem, lupkanjem, kora'anjem i/ili 
udaraljkama izra!ava svoj do!ivljaj glazbe 
i pritom uva!ava glazbeno-izra!ajne 

sastavnice. 

1.1.1.1.    

Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no izvodi 
glazbene igre s 
pjevanjem, s 

tonovima/melodijama/ri
tmovima, uz slu%anje 
glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te 

pritom opa!a i uva!ava 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 

to'no izvodi glazbene igre 
s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/rit
movima, uz slu%anje 

glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te pritom 
opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno pribli!no 

to'no izvodi glazbene 
igre s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/ri
tmovima, uz slu%anje 

glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te 
pritom opa!a i uva!ava 
glazbeno-izra!ajne 

sastavnice. 

Samostalno to'no izvodi 

glazbene igre s pjevanjem, 
s 
tonovima/melodijama/rit
movima, uz slu%anje 

glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te pritom 
opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

2.2.2.2.    
Stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline pjevanjem, pokretom, pljeskanjem, lupkanjem, kora'anjem i/ili 
udaraljkama i pritom uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice. 

  



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 19191919 

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C::::    GLAZBA U KONTEKSTUGLAZBA U KONTEKSTUGLAZBA U KONTEKSTUGLAZBA U KONTEKSTU    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    

ISHODISHODISHODISHOD    
RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA    

RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJZADOVOLJAVAJZADOVOLJAVAJZADOVOLJAVAJU)AU)AU)AU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA    

C C C C 

1.1.1.1.    
1.1.1.1.    
 

NA TEMELJU SLU(ANJA 

GLAZBE I AKTIVNOGA 

MUZICIRANJA 

PREPOZNAJE  TE 

VLASTITIM RIJE"IMA 

OPISUJE GLAZBU  U 

DRU(TVENO-
POVIJESNOME  I 

KULTURNOME 

KONTEKSTU. 

Na temelju    slu%anja glazbe i aktivnoga 
muziciranja prepoznaje te vlastitim 
rije'ima opisuje: 
● Razli'ite pjesme (autorska, 

tradicijska, domoljubna) 
● Klasi'nu glazbu 
● Tradicijsku glazbu 
● Popularnu, filmsku i jazz glazbu 

Na temelju slu%anja glazbe i aktivnoga muziciranja prepoznaje te vlastitim rije'ima opisuje glazbu u dru%tveno-
povijesnome i kulturnome kontekstu. 
 

 

  



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 20202020 

NA KRAJU 2. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A::::    SLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBEJE GLAZBEJE GLAZBEJE GLAZBE    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    

ISHODISHODISHODISHOD    
RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA    

RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIZNIZNIZNIMNAIMNAIMNAIMNA    

A A A A 

2.2.2.2.    
1.1.1.1.    
 

SLU(NO PREPOZNAJE 

NAJMANJE 10 SKLADBI 

KLASI"NE, TRADICIJSKE, 
POPULARNE, FILMSKE I 

JAZZ GLAZBE I OPA*A 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Slu%no prepoznaje najmanje  10 skladbi 
klasi'ne, tradicijske, popularne, filmske i jazz 
glazbe i opa!a glazbeno-izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe: dvodobna i trodobna mjera 

(pljeskanje, kora'anje tijekom slu%anja)  
● Tempo (brz, umjeren, spor) 
● Visina (visoko, duboko) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, tiho) 
● Oblik (dvodijelni i trodijelni) 
● Boja tona - izvo&a'i (jedan, vi%e; 

razli'ite skupine pjeva'kih i 
instrumentalnih sastava) 

● Melodija (uzlazna, silazna, pjevna) 

Uz u'iteljevu pomo$ 

slu%no opa!a neke 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
slu%no opa!a ve$inu/sve 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 

slu%no prepoznaje 
najmanje 10 skladbi i 
opa!a neke glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno slu%no 

prepoznaje najmanje 
10 skladbi i opa!a 
ve$inu/ sve 
glazbeno- izra!ajne 

sastavnice. 

 

  



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 21212121 

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B::::    IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBUI UZ GLAZBUI UZ GLAZBUI UZ GLAZBU    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    

IIIISHODSHODSHODSHOD    
RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA    

RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA    

B B B B 

2.2.2.2.    
1.1.1.1.    
 

IZRA*AJNO  
I RAZGOVIJETNO PJE-

VA/IZVODI NAJMANJE 

15 PJESAMA  
I BROJALICA  BEZ OBVE-

ZATNOGA ZAPAM)IVA-

NJA CIJELOG TEKSTA  

I PRITOM UVA*AVA 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Pjeva/izvodi najmanje 15 pjesama i 
brojalica  bez obvezatnoga zapam$ivanja 
cijelog teksta  i pritom uva!ava 
glazbeno-izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe 
● Intonacija  u primjerenome opsegu4 
● Ritmovi koji uklju'uju pauze 
● Tempo (brz, umjeren, spor) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, 

tiho) 
● Melodija (uzlazna, silazna, pjevna)  

Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no 
pjeva/izvodi najmanje 

15 pjesama i brojalica 
bez obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta i pritom uva!ava 

neke glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
to'no pjeva/izvodi 
najmanje 15 pjesama i 

brojalica bez 
obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta i pritom uva!ava 

ve$inu/sve glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno pribli!no 
to'no pjeva/izvodi 
najmanje 15 pjesama i 

brojalica bez obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta i pritom uva!ava 
ve$inu/sve glazbeno-

izra!ajne sastavnice. 

Samostalno to'no 
pjeva/izvodi najmanje 15 
pjesama i brojalica bez 

obvezatnoga zapam$ivanja 
cijelog teksta i pritom 
uva!ava ve$inu/sve 
glazbeno-izra!ajne 

sastavnice. 

B B B B 

2.2.2.2.    
2.2.2.2.        
 

SVIRA UZ PJESME/ BRO-

JALICE KOJE PJEVA/ 

IZVODI  
I PRITOM UVA*AVA 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Svira uz pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe – parne i neparne mjere 
● Ritmovi koji uklju'uju pauze 
● Tempo (brz, umjeren, spor) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, 

tiho) 
 

Uz u'iteljevu pomo$ 

pribli!no to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-

izra!ajne sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 

to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-

izra!ajne sastavnice. 

Samostalno pribli!no 

to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-

izra!ajne sastavnice. 

Samostalno to'no svira uz 

pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 U'itelj $e te!iti najve$em razvoju opsega glasa (po mogu$nosti iznad c2). 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 22222222 

B B B B 

2.2.2.2.    
3.3.3.3.        
 

IZVODI GLAZBENE IGRE S 

PJEVANJEM, S TONOVIMA/ 

MELODIJAMA/ 
RITMOVIMA, UZ SLU(ANJE 

GLAZBE  
I PRATI POKRETOM PJESME 

I SKLADBE,  STVA-

RA/IMPROVIZIRA MELO-

DIJSKE 
I RITAMSKE CJELINE TE 

PRITOM UVA*AVA GLAZ-

BENO-IZRA*AJNE SAS-

TAVNICE. 

 

Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s 
tonovima /melodijama /ritmovima, uz 
slu%anje glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te pritom opa!a  i 
uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe - parne i neparne 

mjere (npr. Pljeskanje, kora'anje)  
● Intonacija  u primjerenome 

opsegu 
● Visina (visoko, srednje visoko, 

duboko) 
● Slo!eniji ritmovi koji uklju'uju 

pauze; notne vrijednosti – tonovi 
(dugi, kratki) 

● Tempo (brz, umjeren, spor; 
postupno br!e/sporije) 

● Dinamika (glasno, srednje glasno, 
tiho; postupno ti%e/glasnije) 

● Melodija (uzlazna, silazna, pjevna) 
Stvara/improvizira melodijske i 

ritamske cjeline pjevanjem, pokretom,  
pljeskanjem, lupkanjem, kora'anjem 
i/ili udaraljkama i pritom uva!ava 
glazbeno-izra!ajne sastavnice 

1.1.1.1.  

Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no izvodi 
glazbene igre s 
pjevanjem, s 

tonovima/melodijama/ri
tmovima, uz slu%anje 
glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te 

pritom opa!a i uva!ava 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice 

Uz u'iteljevu pomo$ 

to'no izvodi glazbene 
igre s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/ri
tmovima, uz slu%anje 

glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te 
pritom opa!a i uva!ava 
glazbeno-izra!ajne 

sastavnice 

Samostalno pribli!no 

to'no izvodi glazbene igre 
s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/rit
movima, uz slu%anje 

glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te pritom 
opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice 

Samostalno to'no izvodi 

glazbene igre s pjevanjem, 
s 
tonovima/melodijama/rit
movima, uz slu%anje 

glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te pritom 
opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice 

2.2.2.2.    
Stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline pjevanjem, pokretom, pljeskanjem, lupkanjem, kora'anjem i/ili 
udaraljkama i pritom uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 23232323 

DOMENA CDOMENA CDOMENA CDOMENA C::::    GLAZBA U KONTEKSTUGLAZBA U KONTEKSTUGLAZBA U KONTEKSTUGLAZBA U KONTEKSTU    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    

ISHOISHOISHOISHODDDD    
RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA    

RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA    

C C C C 

2.2.2.2.    

1.1.1.1.        
 

NA TEMELJU SLU(ANJA 

GLAZBE  

I AKTIVNOGA MUZICIRA-

NJA PREPOZNAJE  
TE VLASTITIM RIJE"IMA 

OPISUJE GLAZBU  

U DRU(TVENO-
POVIJESNOME                       

I KULTURNOME KON-

TEKSTU. 

Na temelju    slu%anja glazbe i aktivnoga 
muziciranja prepoznaje te vlastitim 
rije'ima opisuje: 
● Razli'ite pjesme (autorska, 

tradicijska, domoljubna) 
● Klasi'nu glazbu 
● Tradicijsku glazbu 
● Popularnu, filmsku i jazz glazbu 

Na temelju slu%anja glazbe i aktivnoga muziciranja prepoznaje te vlastitim rije'ima opisuje glazbu u dru%tveno-
povijesnome i kulturnome kontekstu. 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 24242424 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 25252525 

NA KRAJU 3. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA ADOMENA ADOMENA ADOMENA A::::    SLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANSLU(ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBEJE GLAZBEJE GLAZBEJE GLAZBE    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    
ISHODISHODISHODISHOD    

RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA    
RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA    

A A A A 

3.3.3.3.
1.1.1.1.    
 

SLU(NO PREPOZNAJE 

10 - 15 SKLADBI 

KLASI"NE, TRADICIJ-

SKE, POPULARNE, 
FILMSKE I JAZZ GLAZBE 

I OPA*A GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNI-

CE. 

Slu%no prepoznaje najmanje  10  - 15 skladbi 
klasi'ne, tradicijske, popularne, filmske i jazz 
glazbe  i opa!a glazbeno-izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe: parne i neparne mjere 

(pljeskanje, kora'anje tijekom slu%anja)  
● Tempo (brz, umjeren, spor; postupno 

br!e/sporije) 
● Visina (visoko, duboko) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, tiho; 

postupno glasnije/ti%e) 
● Oblik (dvodijelni i trodijelni; glazbena 

perioda) 
● Boja tona - izvo&a'i (jedan, vi%e; razli'ite 

skupine pjeva'kih i instrumentalnih 
sastava) 

● Melodija (uzlazna, silazna, skokovita, 
pjevna) 

Uz u'iteljevu pomo$ 
slu%no opa!a neke 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
slu%no opa!a ve$inu/sve 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
slu%no prepoznaje 10 - 15 
skladbi  
I opa!a neke glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno slu%no 
prepoznaje 10 - 15 
skladbi i opa!a 
ve$inu/sve glazbeno- 
izra!ajne sastavnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 26262626 

DOMENA BDOMENA BDOMENA BDOMENA B::::    IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM IZRA*AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBUI UZ GLAZBUI UZ GLAZBUI UZ GLAZBU    

ODGOJNOODGOJNOODGOJNOODGOJNO----OBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNIOBRAZOVNI    
ISHODISHODISHODISHOD    

RAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODARAZRADA ISHODA    
RAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTIRAZINA USVOJENOSTI    

ZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)AZADOVOLJAVAJU)A    DOBRADOBRADOBRADOBRA    VRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRAVRLO DOBRA    IZNIMNAIZNIMNAIZNIMNAIZNIMNA    

B B B B 

3.3.3.3.    
1.1.1.1.    
 

IZRA*AJNO I RAZGOVI-

JETNO PJEVA/IZVODI 

NAJMANJE 15 PJESA-

MA I BROJALICA  BEZ 

OBVEZATNOGA ZA-

PAM)IVANJA CIJELOG 

TEKSTA I PRITOM 

UVA*AVA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNI-

CE. 

Pjeva/izvodi izra!ajno i razgovijetno 
najmanje 15 pjesama i brojalica bez 
obvezatnoga zapam$ivanja cijelog teksta i 
pritom uva!ava glazbeno-izra!ajne 
sastavnice: 
● Metar/dobe 
● Intonacija  u primjerenome opsegu 
● Slo!eniji ritmovi koji uklju'uju pauze 
● Tempo (brz, umjeren, spor; postupno 

br!e/sporije) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, tiho; 

postupno glasnije/ti%e) 
● Melodija (uzlazna, silazna, skokovita, 

pjevna) 

Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no 
pjeva/izvodi najmanje 
15 pjesama i brojalica 
bez obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta i pritom uva!ava 
neke glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
to'no pjeva/izvodi 
najmanje 15 pjesama i 
brojalica bez obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta i pritom uva!ava 
ve$inu/sve glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno pribli!no 
to'no pjeva/izvodi 
najmanje 15 pjesama i 
brojalica bez 
obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta i pritom uva!ava 
ve$inu/sve glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno to'no 
pjeva/izvodi najmanje 15 
pjesama i brojalica bez 
obvezatnoga 
zapam$ivanja cijelog 
teksta i pritom uva!ava 
ve$inu/sve glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

B B B B 

3.3.3.3.    
2.2.2.2.        
 

SVIRA UZ PJESME/ 

BROJALICE KOJE 

PJEVA/ IZVODI I PRI-

TOM UVA*AVA GLAZ-

BENO- IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Svira uz pjesme/brojalice koje pjeva/izvodi i 
pritom uva!ava glazbeno-izra!ajne 
sastavnice: 
● Metar/dobe – parne i neparne mjere 
● Slo!eniji ritmovi koji uklju'uju pauze 
● Tempo (brz, umjeren, spor; postupno 

br!e/sporije) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, tiho; 

postupno glasnije/ti%e) 

Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 
 

Uz u'iteljevu pomo$ 
to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno pribli!no 
to'no svira uz 
pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno to'no svira 
uz pjesme/brojalice koje 
pjeva/izvodi i pritom 
uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 
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B B B B 

3.3.3.3.    
3.3.3.3. 

IZVODI GLAZBENE 

IGRE S PJEVANJEM, S 

TONOVIMA/ MELODI-

JAMA/ 
RITMOVIMA, UZ 

SLU(ANJE GLAZBE I 

PRATI POKRETOM 

PJESME I SKLADBE, 
STVARA/IMPROVIZIRA 

MELODIJSKE, RITAM-

SKE I MELORITAMSKE 

CJELINE TE PRITOM 

OPA*A I UVA*AVA 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE. 

Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama /ritmovima, uz 
slu%anje glazbe i prati pokretom pjesme i 
skladbe te pritom opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice: 
● Metar/dobe - parne i neparne mjere 

(npr. Pljeskanje, kora'anje) 
● Intonacija  u primjerenome opsegu 
● Visina (visoko, srednje visoko, duboko) 
● Slo!eniji ritmovi koji uklju'uju pauzu; 

notne vrijednosti – tonovi (dugi, kratki) 
● Tempo (brz, umjeren, spor; postupno 

br!e/sporije) 
● Dinamika (glasno, srednje glasno, tiho; 

postupno ti%e/glasnije) 
● Melodija (uzlazna, silazna, skokovita, 

pjevna) 
Stvara/improvizira melodijske, ritamske i 
meloritamske cjeline pjevanjem, pokretom, 
pljeskanjem, lupkanjem, kora'anjem i/ili 
udaraljkama i pritom uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

1.1.1.1.        
Uz u'iteljevu pomo$ 
pribli!no to'no izvodi 
glazbene igre s 
pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/ri
tmovima, uz slu%anje 
glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te 
pritom opa!a i uva!ava 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Uz u'iteljevu pomo$ 
to'no izvodi glazbene igre 
s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/rit
movima, uz slu%anje 
glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te pritom 
opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 

Samostalno pribli!no 
to'no izvodi glazbene 
igre s pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/ri
tmovima, uz slu%anje 
glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te 
pritom opa!a i uva!ava 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

Samostalno to'no izvodi 
glazbene igre s 
pjevanjem, s 
tonovima/melodijama/ri
tmovima, uz slu%anje 
glazbe i prati pokretom 
pjesme i skladbe te 
pritom opa!a i uva!ava 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice. 

2.2.2.2.    
Stvara/improvizira melodijske, ritamske i meloritamske cjeline pjevanjem, pokretom, pljeskanjem, lupkanjem, 
kora'anjem i/ili udaraljkama i pritom uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice. 
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DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI 

ISHOD 
RAZRADA ISHODA 

RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C 

3.3.3.3.    
1.1.1.1.        
 

NA TEMELJU SLU(ANJA 

GLAZBE I AKTIVNOGA 

MUZICIRANJA 

PREPOZNAJE TE 

VLASTITIM RIJE"IMA 

OPISUJE GLAZBU U 

DRU(TVENO-
POVIJESNOME I 

KULTURNOME 

KONTEKSTU. 

Na temelju slu%anja glazbe  
i aktivnoga muziciranja prepoznaje te 
vlastitim rije'ima opisuje: 
● razli'ite pjesme (autorska, 

tradicijska, domoljubna) 
● klasi'nu glazbu 
● tradicijsku glazbu 
● popularnu, filmsku i jazz glazbu 

Na temelju slu%anja glazbe i aktivnoga muziciranja prepoznaje te vlastitim rije'ima opisuje glazbu u dru%tveno-
povijesnome i kulturnome kontekstu. 
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NA KRAJU 4. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI 

ISHOD 
RAZRADA ISHODA 

RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

AAAA    

4.4.4.4.    
1.1.1.1. 

OPA*A GLAZBENO- 

IZRA*AJNE SASTAVNI-

CE, SLU(NO PREPOZ-

NAJE SKLADBE I IME-

NUJE SKLADATELJE. 

Opa!a, opisuje, uspore&uje i grupira 
glazbeno-izra!ajne sastavnice u 
upoznatim pjesmama i skladbama 
(tempo, metar/ritam, dinamika, melodija, 
visina) 
Prepoznaje skladbe imenuje skladatelje. 

1.1.1.1.    
Uz poticaj opa!a 
pojedine glazbeno- 
izra!ajne sastavnice u 
upoznatim pjesmama 
i skladbama 

Samostalno opisuje 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice u upoznatim 
pjesmama i skladbama 

Uspore&uje glazbeno-
izra!ajne sastavnice u 
upoznatim pjesmama i 
skladbama 

Uspore&uje i grupira 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice u upoznatim 
pjesmama i skladbama 

2.2.2.2.    
Slu%no prepoznaje najmanje 5 skladbi i imenuje skladatelje. 

A A A A     
4.4.4.4.    
2.2.2.2. 

RAZLIKUJE ZVUK 
I IZGLED POJEDINIH 

GLAZBALA TE OSNOV-

NE SKUPINE GLAZBA-

LA. 

Slu%no prepoznaje i razlikuje i navodi 
skupine glazbala. 
Razlikuje zvuk i izgled pojedinih glazbala. 

1.1.1.1.        
Prepoznaje zvuk i 
izgled pojedinih 
glazbala. 

Razlikuje zvuk i izgled 
pojedinih glazbala. 

Opisuje zvuk i izgled 
pojedinih glazbala. 

Uspore&uje zvuk I izgled 
pojedinih glazbala. 

    2.2.2.2.        
Navodi sve skupine glazbala. 

Uspore&uje i opisuje skupine glazbala. 
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DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
4.4.4.4.    
1.1.1.1.        
 

AKTIVNO SUDJELUJE U 

ZAJEDNI"KOJ IZVEDBI, 

USKLA#UJE VLASTITU 

IZVEDBU S IZVEDBAMA 

DRUGIH, OBOGA)UJE 

IZVO#ENJE I VREDNUJE 

IZVEDBU. 

Aktivno sudjeluje u zajedni'koj izvedbi, 
uskla&uje vlastitu izvedbu s izvedbama 
drugih, pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju, oboga$uje izvo&enje 
novim izra!ajnim elementima te 
vrednuje vlastitu izvedbu, izvedbe drugih 
i  zajedni'ku izvedbu. 
 

Aktivno sudjeluje u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe i 
uskla&uje vlastitu 
izvedbu s izvedbama 
drugih u'enika. 

Pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe te 
uva!ava u'iteljeve 
prijedloge. 

Sigurno i izra!ajno, 
samostalno i u skupini 
izvodi pojedine 
pjesme/skladbe. 
Vrednuje vlastitu izvedbu 
te izvedbe drugih. 

Predla!e i u skladu s 
prijedlozima oboga$uje 
izvo&enje 
pjesme/skladbe novim 
izra!ajnim elementima 
te vrednuje izvedbu. 

B B B B     
4.4.4.4.    
2.2.2.2.        
 

PJEVANJEM IZVODI 

AUTORSKE  
I TRADICIJSKE PJESME  
IZ HRVATSKE I IZ SVIJETA.  

Pjevanjem izvodi 10 - 15 autorskih i 
tradicijskih pjesama iz Hrvatske i iz 
svijeta, uva!ava pravila kulture pjevanja, 
intonaciju, ritam, tekst, glazbeno-
izra!ajne sastavnice i stilska obilje!ja 
pjesme. 

Pjeva 10 - 15 autorskih i tradicijskih pjesama iz Hrvatske i iz svijeta: 
- po%tuju$i pravila kulture pjevanja 
- paze$i na intonaciju i ritam te pravilan i jasan izgovor teksta 
- uva!avaju$i glazbeno-izra!ajne sastavnice 
- prilago&uju$i izvedbu stilskim obilje!jima pjesme   

B B B B     
4.4.4.4.    

3.3.3.3. 

SVIRA NA RITAMSKIM  
I MELODIJSKIM 

UDARALJKAMA ILI 

JEDNOSTAVNIJEMU  
MELODIJSKOM GLAZBALU 

PRATNJU PJESMAMA  
KOJE PJEVA I KRA)E  
INSTRUMENTALNE 

SKLADBE. 

Prepoznaje i slu!i se simbolima notnoga 
pisma za potrebe sviranja 
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i 
pratnju upoznatim pjesmama na 
udaraljkama ili drugome melodijskom 
glazbalu  
Svira kra$e instrumentalne skladbe na 
melodijskim udaraljkama (ili nekom 

drugom melodijskom glazbalu). 

1.1.1.1.        
Prepoznaje i slu!i se simbolima notnoga pisma za potrebe sviranja. 
 

2.2.2.2.        
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i pratnju te kra$e instrumentalne skladbe (na ritamskim i melodijskim 
udaraljkama ili nekom drugom jednostavnijem melodijskom glazbalu). 
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B B B B     

4.4.4.4.    
4.4.4.4. 

IZVODI GLAZBENE IGRE  
S PJEVANJEM, S 

TONOVIMA/MELODIJAMA/
RITMOVIMA, UZ SLU(ANJE 

GLAZBE 

STVARA/IMPROVIZIRA 

RITAMSKE CJELINE TE 

PRITOM OPA*A I UVA*AVA 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE 
IZRA*AVA SE POKRETOM  
UZ GLAZBU. 

Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s  
tonovima/ melodijama/ritmovima, uz 
slu%anje glazbe. 
Stvara/improvizira ritamske cjeline te 
pritom opa!a  i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. Izra!ava se 
pokretom uz glazbu prate$i pokretom 
glazbeno-izra!ajne sastavnice, 
prilago&uje se stilskim obilje!jima 
pjesme/plesa, izvodi jednostavnije oblike 
plesnih struktura i oblikuje nove plesne 
strukture samostalno ili u skupini. 
Predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili 

izvan njega. 

1.1.1.1.        
Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima, uz slu%anje glazbe. 

 

2.2.2.2.        
Stvara/improvizira ritamske cjeline te pritom opa!a i uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice. 
 

3.3.3.3.        
Izra!ava se pokretom uz glazbu: 

- prate$i pokretom glazbeno-izra!ajne sastavnice slu!e$i se sastavnicama suvremenoga odgojnog 
plesa 

- prilago&uju$i se stilskim karakteristikama pjesme/plesa 
- izvode$i jednostavnije oblike plesnih struktura uz upoznate pjesme i skladbe 
- izvode$i skupne zavi'ajne tradicijske plesove 
- oblikuju$i nove plesne strukture samostalno ili u skupini 
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DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

CCCC    
4.4.4.4.    
1.1.1.1. 

IZRA*AVA VLASTITI 

DO*IVLJAJ GLAZBE 
I UPOZNAJE GLAZBU  

U AUTENTI"NOME 

OKRU*JU. 

Na razli'ite na'ine izra!ava do!ivljaj 
glazbe. 
Opisuje autenti'an do!ivljaj glazbe. 
Razlikuje primjereno pona%anje od 
neprimjerenoga pona%anja publike. 

1.1.1.1.        
Izra!ava do!ivljaj glazbe razli'itih vrsta, stilova i !anrova iz vlastitoga okru!ja pokretom, plesom, likovnim 
izrazom i/ili rije'ju. 
2.2.2.2.    
Posje$uje najmanje jedan kulturno-glazbeni doga&aj i opisuje autenti'an do!ivljaj glazbe,  
Razlikuje primjereno pona%anje od neprimjerenoga pona%anja publike. 

C C C C     
4.4.4.4.    
2222.... 

NA TEMELJU SLU(ANJA, 
OPISUJE OBILJE*JA 

HRVATSKE ZAVI"AJ-

NE/TRADICIJSKE GLAZBE 

U DRU(TVENOME  
I KULTURNOME KON-

TEKSTU. 
 

Opisuje glazbeno-izra!ajne sastavnice 
hrvatske zavi'ajne glazbe. 
Uspore&uje obilje!ja dviju hrvatskih 
regija.5 
Opisuje na'ine preno%enja tradicijske 
glazbe . 
Obja%njava dru%tveno-kulturni 
kontekst u kojemu se izvodi/izvodila  
tradicijska glazba, prepoznaje uloge 
izvo&a'a i uvjete izvo&enja. 
Opa!a obilje!ja drugih umjetnosti u 
tradicijskoj glazbi. 
 

1111....    
Uz poticaj opisuje manji 
broj glazbeno-izra!ajnih 
sastavnica u upoznatim 
primjerima hrvatske 
zavi'ajne glazbe.   

Opisuje ve$i broj 
glazbeno-izra!ajnih 
sastavnica u upoznatim 
primjerima hrvatske 
zavi'ajne glazbe. 

Samostalno i sa 
sigurno%$u opisuje 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice u upoznatim 
primjera hrvatske 
zavi'ajne glazbe. 

Uspore&uje obilje!ja  
glazbe dviju hrvatskih 
regija (po na'elu 
zavi'ajnosti) na 
upoznatim glazbenim 
primjerima. 

2222....    
Opisuje na'ine 
preno%enja tradicijske 
glazbe. 

Obja%njava dru%tveni 
kontekst u kojemu se 
izvodi/izvodila tradicijska 
glazba (prigoda, blagdan, 
obi'aj). 
 

Prepoznaje uloge 
izvo&a'a, uvjete izvo&enja 
i opisuje na'ine 
preno%enja tradicijske 
glazbe u odnosu na druge 
vrste glazbe. 

Opa!a obilje!ja drugih 
umjetnosti u tradicijskoj 
glazbi (narodna 
rukotvorina, ples i dr.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 U pou'avanju se uva!ava na'elo zavi'ajnosti. 
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NA KRAJU 5. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     
5.5.5.5.    
1.1.1.1.        
 

RAZLIKUJE GLAZBALA, 
GRUPIRA IH U SKUPINE  

TE OPA*A NJIHOVU 

IZVEDBENU ULOGU.  

Prepoznaje, opisuje i uspore&uje zvuk i 
izgled glazbala. 
Pridru!uje glazbala odgovaraju$im 
skupinama. 
Opa!a izvedbenu ulogu glazbala 
(solisti'ko, komorno ili orkestralno 
glazbalo). 

Prepoznaje zvuk i izgled 
manjeg broja glazbala. 
 

Opisuje zvuk i izgled 
ve$eg broja glazbala te ih 
pridru!uje odgovaraju$im 
skupinama6. 
 

Uspore&uje glazbala po 
zvuku, pridru!uje ih 
odgovaraju$im skupinama 
i opa!a njihovu izvedbenu 
ulogu u upoznatim 
skladbama. 

Uspore&uje glazbala po 
zvuku, pridru!uje ih 
odgovaraju$im 
skupinama i opa!a 
njihovu izvedbenu ulogu 
u nepoznatim 
skladbama. 

A A A A     
5.5.5.5.    
2.2.2.2. 

OPA*A  
GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE, RAZLIKUJE 

ELEMENTE GLAZBENOGA 

OBLIKOVANJA  
I OSNOVNE GLAZBENE  
OBLIKE.  
 

Opa!a glazbeno-izra!ajne sastavnice. 
Slu%no razlikuje i uspore&uje elemente 
glazbenoga oblikovanja (motiv, fraza, 
glazbena re'enica, glazbena perioda). 
Prepoznaje jednostavne glazbene 
oblike - dvodijelni oblik/strofni oblik, 
glazbena perioda (kao oblik) i trodijelni 
oblik. 

1.1.1.1.    
Opa!a manji broj 
glazbeno-izra!ajnih 
sastavnica i dijelove 
skladbe koji se 
ponavljaju. 
 

Samostalno opa!a 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice, a uz u'iteljevu 
pomo$ razlikuje elemente 
glazbenoga oblikovanja i 
prepoznaje jednostavnije 
glazbene oblike. 

Razlikuje elemente 
glazbenoga oblikovanja i 
prepoznaje jednostavne 
glazbene oblike. 
 

Uspore&uje elemente 
glazbenoga oblikovanja i 
prepoznaje jednostavne 
glazbene oblike u 
usvojenim pjesmama i u 
skladbama po vlastitome 
izboru.  

2.2.2.2.        
Slu%no prepoznaje i navodi najmanje 5 upoznatih skladbi/skladatelja i opisuje njihovu oblikovnu strukturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 

Učitelj odlučuje o redoslijedu upoznavanja glazbala/skupina glazbala u petom i !estom razredu 
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———— 34343434 

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
5.5.5.5.    
1.1.1.1.        
 

AKTIVNO SUDJELUJE U 

ZAJEDNI"KOJ IZVEDBI, 

USKLA#UJE VLASTITU 

IZVEDBU S IZVEDBAMA 

DRUGIH, OBOGA)UJE 

IZVO#ENJE I VREDNUJE 

IZVEDBU. 

Aktivno sudjeluje u zajedni'koj 
izvedbi, uskla&uje vlastitu izvedbu s 
izvedbama drugih, pokazuje 
ustrajnost i koncentraciju, oboga$uje 
izvo&enje novim izra!ajnim 
elementima te vrednuje vlastitu 
izvedbu, izvedbe drugih i  zajedni'ku 
izvedbu. 

Aktivno sudjeluje u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe i 
uskla&uje vlastitu 
izvedbu s izvedbama 
drugih u'enika. 

Pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe te 
uva!ava u'iteljeve 
prijedloge. 

Sigurno i izra!ajno, 
samostalno i u skupini 
izvodi pojedine 
pjesme/skladbe. 
Vrednuje vlastitu izvedbu 
te izvedbe drugih. 
 

Predla!e i u skladu s 
prijedlozima oboga$uje 
izvo&enje 
pjesme/skladbe novim 
izra!ajnim elementima 
te vrednuje izvedbu. 

B B B B     
5.5.5.5.    
2.2.2.2.        
 

PJEVANJEM IZVODI 

AUTORSKE  
I TRADICIJSKE PJESME  
IZ HRVATSKE I IZ SVIJETA.  

Pjevanjem izvodi 10 - 15 autorskih i 
tradicijskih pjesama iz Hrvatske i iz 
svijeta, uva!ava pravila kulture 
pjevanja, intonaciju, ritam, tekst, 
glazbeno-izra!ajne sastavnice i stilska 
obilje!ja pjesme. 

Pjeva 10 - 15 autorskih i tradicijskih pjesama iz Hrvatske i iz svijeta: 
- Po%tuju$i pravila kulture pjevanja 
- Paze$i na intonaciju i ritam te pravilan i jasan izgovor teksta 
- Uva!avaju$i glazbeno-izra!ajne sastavnice 
- Prilago&uju$i izvedbu stilskim obilje!jima pjesme   

B B B B     
5.5.5.5.    

3.3.3.3. 

SVIRA NA RITAMSKIM  
I MELODIJSKIM 

UDARALJKAMA  
ILI JEDNOSTAVNIJEMU  
MELODIJSKOM GLAZBALU  
PRATNJU PJESMAMA  
KOJE PJEVA I KRA)E  
INSTRUMENTALNE 

SKLADBE. 

Prepoznaje i slu!i se simbolima 
notnoga pisma za potrebe sviranja 
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i 
pratnju upoznatim pjesmama na 
udaraljkama ili drugome melodijskom 
glazbalu  
Svira kra$e instrumentalne skladbe na 
melodijskim udaraljkama (ili nekom 

drugom melodijskom glazbalu). 

1.1.1.1.        
Prepoznaje i slu!i se simbolima notnoga pisma za potrebe sviranja. 
 

2.2.2.2.        
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i pratnju te kra$e instrumentalne skladbe (na ritamskim i melodijskim 
udaraljkama ili nekom drugom jednostavnijem melodijskom glazbalu). 
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B B B B     

5.5.5.5.    
4.4.4.4. 

IZVODI GLAZBENE IGRE  
S PJEVANJEM, S 

TONOVIMA/MELODIJAMA/
RITMOVIMA, UZ SLU(ANJE 

GLAZBE 

STVARA/IMPROVIZIRA 

RITAMSKE CJELINE TE 

PRITOM OPA*A I UVA*AVA 

GLAZBENO-IZRA*AJNE 

SASTAVNICE 
IZRA*AVA SE POKRETOM  
UZ GLAZBU. 

Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s 
tonovima/ melodijama/ritmovima, 
uz slu%anje glazbe. 
Stvara/improvizira ritamske cjeline te 
pritom opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 
Izra!ava se pokretom uz glazbu 
prate$i pokretom glazbeno-izra!ajne 
sastavnice, prilago&uje se stilskim 
obilje!jima pjesme/plesa, izvodi 
jednostavnije oblike plesnih struktura 
i oblikuje nove plesne strukture 
samostalno ili u skupini. 
Predstavlja vlastitu izvedbu u razredu 

i/ili izvan njega. 

1111.  
Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima, uz slu%anje glazbe. 

 

    2.2.2.2.        
Stvara/improvizira ritamske cjeline te pritom opa!a i uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice. 
 

    3.3.3.3.        
Izra!ava se pokretom uz glazbu: 

- Prate$i pokretom glazbeno-izra!ajne sastavnice slu!e$i se sastavnicama suvremenoga odgojnog plesa 
- Prilago&uju$i se stilskim karakteristikama pjesme/plesa 
- Izvode$i jednostavnije oblike plesnih struktura uz upoznate pjesme i skladbe 
- Izvode$i skupne zavi'ajne tradicijske plesove 
- Oblikuju$i nove plesne strukture samostalno ili u skupini 
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DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
5.5.5.5.    

1.1.1.1. 

OPISUJE VLASTITI 

DO*IVLJAJ GLAZBE I 

RAZLI"ITE VRSTE GLAZBE 

IZ OKRU*JA. 

Izra!ava do!ivljaj glazbe pokretom, 
plesom, simboli'ki i/ili rije'ju.  
Posje$uje kulturno-glazbene doga&aje/ 
ustanove i opisuje autenti'an do!ivljaj 
glazbe. 
Opisuje i istra!uje razli'ite vrste glazbe 
iz okru!ja.  
Razlikuje uvjete u kojima se izvodila 
glazba u pro%losti i danas te opa!a 
ulogu glazbe u suvremenoj kulturi 

1.1.1.1.    
Izra!ava do!ivljaj  glazbe pokretom, plesom, simboli'ki i/ili rije'ju. 
Posje$uje najmanje jedan kulturno-glazbeni doga&aj i opisuje autenti'an do!ivljaj glazbe  iz neposrednoga 
okru!ja. 
2.2.2.2.        
Opisuje, uz u'iteljevu 
pomo$, razli'ite vrste 
glazbe iz okru!ja i opa!a 
ulogu glazbe u 
suvremenoj kulturi. 

Opisuje razli'ite vrste 
glazbe iz okru!ja te 
razlikuje uvjete u kojima 
se izvodila glazba u 
pro%losti i danas. 
 

Istra!uje glazbu razli'itih 
vrsta iz vlastitoga okru!ja, 
posje$uju$i kulturno-
glazbene doga&aje/ 
ustanove. 

Istra!uje i predstavlja 
glazbu razli'itih vrsta iz 
vlastitoga okru!ja, 
slu!e$i se razli'itim 
izvorima podataka. 

C C C C     
5.5.5.5.    
2.2.2.2.        
 

NA TEMELJU SLU(ANJA, 
OPISUJE OBILJE*JA 

HRVATSKE TRADICIJSKE 

GLAZBE I KULTURE TE 

TRADICIJSKE GLAZBE 

MANJINSKIH KULTURA. 
 

Obja%njava dru%tveno-kulturni 
kontekst u kojemu se izvodi/la 
odre&ena tradicijska glazba. 
Opisuje obilje!ja tradicijske glazbe i 
glazbe manjinskih kultura u izvedbama 
amaterskih i profesionalnih ansambala.  
Analizira i uspore&uje obilje!ja  glazbe i 
drugih umjetnosti u hrvatskoj 
tradicijskoj kulturi s obilje!jima glazbe 

manjinskih kultura. 

Uz poticaj opisuje 
obilje!ja tradicijske glazbe 
manjinskih kultura i 
obja%njava kontekst u 
kojemu se izvodi/la . 

Samostalno opisuje 
obilje!ja hrvatske 
tradicijske glazbe i 
glazbe manjinskih 
kultura  
U izvedbama amaterskih 
i profesionalnih 
ansambala. 
 

Opisuje obilje!ja glazbe i 
drugih umjetnosti u 
hrvatskoj tradicijskoj 
kulturi i manjinskim 
kulturama  

Uspore&uje obilje!ja 
glazbe i drugih 
umjetnosti u hrvatskoj 
tradicijskoj kulturi i 
manjinskim kulturama. 
 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA

 

 

 

 

 

 

KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 37373737 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 
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NA KRAJU 6. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     

6.6.6.6.    
1.1.1.1. 

RAZLIKUJE ZVUK  
I IZGLED GLAZBALA  
I PJEVA"KIH GLASOVA TE 

OPA*A NJIHOVU 

IZVEDBENU ULOGU. 

Prepoznaje, opisuje i uspore&uje zvuk i 
izgled glazbala. 
Pridru!uje glazbala odgovaraju$im 
skupinama i opa!a njihovu ulogu 
(solisti'ko, komorno ili orkestralno 
glazbalo). 
Prepoznaje, opisuje i uspore&uje boje 
pjeva'kih glasova u razli'itim solisti'kim 
i skupnim izvedbama.  
Razlikuje vrste pjeva'kih zborova. 

1.1.1.1.    
Prepoznaje zvuk i 
izgled pojedinih 
glazbala.  

Opisuje zvuk i izgled 
ve$ine glazbala te ih 
pridru!uje odgovaraju$im 
skupinama7 

Uspore&uje glazbala po 
zvuku, pridru!uje ih 
odgovaraju$im skupinama 
i opa!a njihovu izvedbenu 
ulogu u upoznatim 
skladbama 

Uspore&uje glazbala po 
zvuku, pridru!uje ih 
odgovaraju$im 
skupinama i opa!a 
njihovu izvedbenu ulogu 
u nepoznatim skladbama 

2.2.2.2.    
Slu%no prepoznaje 
kategorije dje'jih, 
mu%kih i !enskih 
glasova u solisti'kim i 
skupnim izvedbama te 
razlikuje vrste 
pjeva'kih zborova 

Prepoznaje i opisuje 
duboke, srednje i visoke 
mu%ke i !enske pjeva'ke 
glasove u solisti'kim i 
skupnim izvedbama 
 

Uspore&uje boje svih 
pjeva'kih glasova i na'ine 
pjevanja u razli'itim 
vrstama glazbe 
 

Opa!a i opisuje 
izra!ajnost pjeva'kih 
glasova u razli'itim 
glazbenim izvedbama 
 

A A A A     
6.6.6.6.    
2.2.2.2. 

RAZLIKUJE SLO*ENIJE 

GLAZBENE OBLIKE. 
Prepoznaje dijelove slo!enih glazbenih 
oblika 
Opisuje i uspore&uje strukture slo!enijih 
glazbenih oblika 
Prati i/ili izra&uje shemu slo!enijega 
glazbenog oblika 
Slu%no prepoznaje skladbe/skladatelje 

1.1.1.1.    
Uz u'iteljevo vo&enje i 
prikazanu shemu 
glazbenoga oblika 
prepoznaje pojedine 
dijelove slo!enijih 
glazbenih oblika 
 

Uz prikazanu shemu 
glazbenoga oblika 
prepoznaje dijelove 
slo!enijih glazbenih oblika 
 

Samostalno prepoznaje 
dijelove slo!enijih 
glazbenih oblika i opisuje 
njihovu strukturu 

Opisuje  
I uspore&uje strukture 
slo!enijih glazbenih 
oblika 

    2.2.2.2.    
Slu%no prepoznaje i navodi najmanje 5 upoznatih skladbi/skladatelja te opisuje njihovu oblikovnu strukturu 
 

 

 

 

                                                 
7 U'itelj odlu'uje o redoslijedu upoznavanja glazbala/skupina glazbala u petom i %estom razredu. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 
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DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
6.6.6.6.    
1.1.1.1.        
 

AKTIVNO SUDJELUJE U 

ZAJEDNI"KOJ IZVEDBI, 

USKLA#UJE VLASTITU 

IZVEDBU S IZVEDBAMA 

DRUGIH, OBOGA)UJE 

IZVO#ENJE I VREDNUJE 

IZVEDBU. 

Aktivno sudjeluje u zajedni'koj izvedbi, 
uskla&uje vlastitu izvedbu s izvedbama 
drugih, pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju, oboga$uje izvo&enje 
novim izra!ajnim elementima te 
vrednuje vlastitu izvedbu, izvedbe drugih 
i  zajedni'ku izvedbu. 

Aktivno sudjeluje u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe i 
uskla&uje vlastitu 
izvedbu s izvedbama 
drugih u'enika. 

Pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe te 
uva!ava u'iteljeve 
prijedloge. 

Sigurno i izra!ajno, 
samostalno i u skupini 
izvodi pojedine 
pjesme/skladbe. 
Vrednuje vlastitu izvedbu 
te izvedbe drugih. 
 

Predla!e i u skladu s 
prijedlozima oboga$uje 
izvo&enje 
pjesme/skladbe novim 
izra!ajnim elementima 
te vrednuje izvedbu. 

B B B B     
6.6.6.6.    
2.2.2.2.        
 

PJEVANJEM IZVODI 

AUTORSKE  
I TRADICIJSKE PJESME  
IZ HRVATSKE I IZ SVIJETA.  

Pjevanjem izvodi 10 - 15 autorskih i 
tradicijskih pjesama iz hrvatske i iz 
svijeta, uva!ava pravila kulture pjevanja, 
intonaciju, ritam, tekst, glazbeno-
izra!ajne sastavnice i stilska obilje!ja 
pjesme. 

Pjeva 10 - 15 autorskih i tradicijskih pjesama iz hrvatske i iz svijeta: 

- Po%tuju$i pravila kulture pjevanja 
- Paze$i na intonaciju i ritam te pravilan i jasan izgovor teksta 
- Uva!avaju$i glazbeno-izra!ajne sastavnice 
- Prilago&uju$i izvedbu stilskim obilje!jima pjesme   

B B B B     
6.6.6.6.    

3.3.3.3. 

SVIRA NA RITAMSKIM I 

MELODIJSKIM 

UDARALJKAMA ILI 

JEDNOSTAVNIJEMU  
MELODIJSKOM 

GLAZBALU  
PRATNJU PJESMAMA  
KOJE PJEVA I KRA)E  
INSTRUMENTALNE 

SKLADBE. 

Prepoznaje i slu!i se simbolima notnoga 
pisma za potrebe sviranja 
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i 
pratnju upoznatim pjesmama na 
udaraljkama ili drugome melodijskom 
glazbalu  
Svira kra$e instrumentalne skladbe na 
melodijskim udaraljkama (ili nekom 

drugom melodijskom glazbalu). 

1.1.1.1.        
Prepoznaje i slu!i se simbolima notnoga pisma za potrebe sviranja. 
 

2.2.2.2.        
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i pratnju te kra$e instrumentalne skladbe (na ritamskim i melodijskim 
udaraljkama ili nekom drugom jednostavnijem melodijskom glazbalu). 
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B B B B     

6.6.6.6.    
4.4.4.4. 

IZVODI GLAZBENE IGRE S 

PJEVANJEM, S 

TONOVIMA/MELODIJAM

A/RITMOVIMA, UZ 

SLU(ANJE GLAZBE 
STVARA/IMPROVIZIRA 

RITAMSKE CJELINE TE 

PRITOM OPA*A I 

UVA*AVA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNICE 

IZRA*AVA SE POKRETOM  
UZ GLAZBU. 

Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s 
tonovima/ melodijama/ritmovima, uz 
slu%anje glazbe. 
Stvara/improvizira ritamske cjeline te 
pritom opa!a i uva!ava glazbeno-
izra!ajne sastavnice. 
Izra!ava se pokretom uz glazbu prate$i 
pokretom glazbeno-izra!ajne sastavnice, 
prilago&uje se stilskim obilje!jima 
pjesme/plesa, izvodi jednostavnije oblike 
plesnih struktura i oblikuje nove plesne 
strukture samostalno ili u skupini. 
Predstavlja vlastitu izvedbu u razredu 

i/ili izvan njega. 

1.1.1.1.        
Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima, uz slu%anje glazbe. 

 

2.2.2.2.        
Stvara/improvizira ritamske cjeline te pritom opa!a i uva!ava glazbeno-izra!ajne sastavnice. 
 

3.3.3.3.        
Izra!ava se pokretom uz glazbu: 

- Prate$i pokretom glazbeno-izra!ajne sastavnice slu!e$i se sastavnicama suvremenoga odgojnog 
plesa 

- Prilago&uju$i se stilskim karakteristikama pjesme/plesa 
- Izvode$i jednostavnije oblike plesnih struktura uz upoznate pjesme i skladbe 
- Izvode$i skupne zavi'ajne tradicijske plesove 
- Oblikuju$i nove plesne strukture samostalno ili u skupini 
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DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

CCCC    
6.6.6.6.    

1.1.1.1. 

IZRAVNO SE UPOZNAJE  
S GLAZBOM  
I ISTRA*UJE GLAZBENU 

PONUDU U VLASTITOJ 

SREDINI. 

Posje$uje najmanje jedan kulturno-
glazbeni doga&aj i opisuje autenti'an 
do!ivljaj glazbe slu!e$i se 
odgovaraju$om razinom stru'noga jezika 
Istra!uje glazbeno- kulturnu ponudu u 
vlastitoj sredini 

 

1.1.1.1.    
Posje$uje najmanje jedan kulturno-glazbeni doga&aj i opisuje vlastita iskustva autenti'noga do!ivljaja glazbe 
slu!e$i se se vlastitim rije'ima i odre&enim brojem stru'nih izraza 

 

2.2.2.2.        

Istra!uje glazbeno- kulturnu ponudu u vlastitoj sredini, opisuje do!ivljaj te oblikuje i pi%e jedan osvrt ili vi%e 

njih na temelju iskustva pri susretu s glazbom u autenti'nome, prilago&enom i/ili digitalnom  okru!ju 

C C C C     
6.6.6.6.    

2.2.2.2. 

UPOZNAJE TRADICIJSKU 

GLAZBU TE VOKALNE  

I INSTRUMENTALNE 

STILOVE EUROPSKIH 

NARODA/KULTURA. 

Razlikuje glazbeno-izra!ajne sastavnice 
tradicijske glazbe razli'itih europskih 
naroda/kultura, prepoznaje 
karakteristi'na glazbala odre&enih 
kultura po izgledu i obilje!jima tona  
 
Obja%njava dru%tveno-kulturni kontekst 
u kojemu se izvodi/izvodila odre&ena 
tradicijska glazba europe 
 
Prepoznaje i opisuje razli'ite stilove 
izvo&enja u razli'itim vrstama glazbe 
 
Istra!uje i uspore&uje vokalnu i 
instrumentalnu tradiciju sa suvremenim 
glazbenim izrazom 

1111....    
Prepoznaje 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice u 
tradicijskoj glazbi 
razli'itih europskih 
naroda/kultura uz 
u'iteljevu pomo$  

Opisuje glazbeno-izra!ajne 
sastavnice u tradicijskoj 
glazbi razli'itih europskih 
naroda/kultura i 
prepoznaje ve$inu 
karakteristi'nih glazbala 
po izgledu i obilje!jima 
tona 
 

Obja%njava kontekst u 
kojemu se izvodi/izvodila 
tradicijska glazba razli'itih 
europskih naroda/kultura 
te prepoznaje 
karakteristi'na glazbala po 
izgledu i obilje!jima tona 

Uspore&uje obilje!ja 
glazbe s drugim 
umjetnostima u 
tradicijskoj glazbi razli'itih 
europskih naroda/kultura 

2222....    
Prepoznaje stilove 
pjevanja i sviranja u 
razli'itim vrstama 
glazbe europskih 
naroda/kultura  

isuje    razli'ite stilove 
pjevanja i sviranja u 
razli'itim vrstama glazbe 
europskih 
naroda/kultura   
  

Samostalno i 
samopouzdano 
uspore&uje razli'ite 
stilove pjevanja i sviranja 
u glazbi europskih 
naroda/kultura  
 

Uspore&uje vokalnu i 
instrumentalnu tradiciju i 
suvremeni izraz u glazbi 
europskih naroda/kultura, 
koriste$i razli'ite izvore i 
suvremenu tehnologiju 
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NA KRAJU 7. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     
7.7.7.7.    
1.1.1.1.    
 

RAZLIKUJE I 

ME#USOBNO 

USPORE#UJE  
IZVO#A"KE SASTAVE. 

Slu%no prepoznaje, opisuje i me&usobno 
uspore&uje izvo&a'ke sastave (solo, 
komorni sastav, zbor, orkestar) 
 
Povezuje izvo&a'ke sastave s glazbenim 
vrstama 
 
Opisuje ulogu izvo&a'kih sastava (solisti, 
pratnja) u razli'itoj glazbi 
 

Prepoznaje pojedine 
vokalne, 
instrumentalne i 
vokalno- 
instrumentalne 
izvo&a'ke sastave 

Razlikuje i uspore&uje vi%e 
vokalnih, instrumentalnih 
i vokalno- instrumentalnih 
izvo&a'kih sastava 
 

Povezuje izvo&a'ke 
sastave s odre&enim 
glazbenim vrstama 

Opisuje ulogu  vokalnih, 
instrumentalnih i 
vokalno- 
instrumentalnih 
izvo&a'kih sastava u 
razli'itoj glazbi 

A A A A     
7.7.7.7.    
2.2.2.2.         

RAZLIKUJE I 

ME#USOBNO 

USPORE#UJE 

GLAZBENE VRSTE. 

Navodi, razlikuje, opisuje i uspore&uje 
obilje!ja glazbenih vrsta prema: 
 

a. Izvo&a'kom sastavu 
b. Broju stavaka  
c. Organizaciji (redoslijed, oblik  i 

karakter stavaka) 
d. Karakteru/namjeni                     

(duhovna ili svjetovna) 
e. Sadr!aju                                        

(apsolutne ili programne) 
 
Slu%no prepoznaje skladbe/skladatelje 
 

1.1.1.1.    
Poznaje u cijelosti najmanje jednu instrumentalnu 
glazbenu vrstu (slu%no prepoznaje i imenuje sve 
stavke) 

Upoznata glazbena djela, 
prema njihovim 
obilje!jima, svrstava u 
odre&enu glazbenu vrstu 

Nepoznata glazbena 
djela, prema njihovim 
obilje!jima, svrstava u 
odre&enu glazbenu vrstu 

2.2.2.2.    
Razlikuje glazbene 
vrste kao 
jednostava'ne i 
vi%estava'ne 

Razlikuje glazbene vrste kao 
svjetovne i duhovne, 
apsolutne i programne 
 

Samostalno uspore&uje 
glazbene vrste prema 
izvo&a'kome sastavu, 
broju stavaka, 
karakteru/namjeni i 
sadr!aju 
 

Samostalno uspore&uje 
organizaciju razli'itih 
glazbenih vrsta8, 
navode$i sli'nosti i 
razlike 

3.3.3.3.    
Slu%no prepoznaje i navodi najmanje 5 upoznatih skladbi/skladatelja 

 

 

 

 

                                                 
8 Naglasak se stavlja na instrumentalne glazbene vrste 
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DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
7.7.7.7.    
1.1.1.1.    
 

AKTIVNO SUDJELUJE U 

ZAJEDNI"KOJ IZVEDBI, 
USKLA#UJE VLASTITU 

IZVEDBU S IZVEDBAMA 

DRUGIH, OBOGA)UJE 

IZVO#ENJE I 

VREDNUJE IZVEDBU. 

Aktivno sudjeluje u zajedni'koj izvedbi, 
uskla&uje vlastitu izvedbu s izvedbama 
drugih, pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju, oboga$uje izvo&enje novim 
izra!ajnim elementima te vrednuje vlastitu 
izvedbu, izvedbe drugih i  zajedni'ku 
izvedbu 

Aktivno sudjeluje u 
zajedni'koj  izvedbi 
pjesme/skladbe i 
uskla&uje vlastitu 
izvedbu s izvedbama 
drugih u'enika. 

Pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju u 
zajedni'koj  izvedbi 
pjesme/skladbe te 
uva!ava u'iteljeve 
prijedloge. 

Sigurno i izra!ajno, 
samostalno i u skupini 
izvodi pojedine 
pjesme/skladbe. 
Vrednuje vlastitu izvedbu 
te izvedbe drugih. 
 

Predla!e i u skladu s 
prijedlozima oboga$uje 
izvo&enje 
pjesme/skladbe novim 
izra!ajnim elementima 
te vrednuje izvedbu. 

B B B B     
7.7.7.7.    

2.2.2.2.         

PJEVANJEM, 
SVIRANJEM 
I POKRETOM IZVODI 

UMJETNI"KU, 

TRADICIJSKU, 
POPULARNU ILI 

VLASTITU GLAZBU TE 

SUDJELUJE U 

RAZLI"ITIM 

GLAZBENIM IGRAMA I 

AKTIVNOSTIMA 

GLAZBENOGA 

STVARALA(TVA. 

Pjevanjem izvodi odre&en broj raznovrsnih 
pjesama/skladbi, uva!avaju$i pravila 
kulture pjevanja, intonaciju, ritam, tekst, 
glazbeno-izra!ajne sastavnice I stilska 
obilje!ja pjesme. 
 
Svira pratnju upoznatim skladbama, 
samostalno svira kra$e instrumentalne 
skladbe slu!e$i se notnim pismom za 
potrebe sviranja i ra'unalnim programima 
za notografiju. 

Izra!ava se pokretom uz glazbu prate$i 
glazbeno-izra!ajne sastavnice, 
prilago&uju$i se stilskim obilje!jima 
pjesme/plesa. 
 
Sudjeluje u razli'itim glazbenim igrama i 
aktivnostima glazbenoga stvarala%tva 
(pjevanje, sviranje, ples i pokret, uporaba 
IKT-a). 
 
Prezentira vlastitu izvedbu u razredu i/ili 
izvan njega. 

1.1.1.1.        
Pjeva odre&en broj raznovrsnih pjesama/skladbi:  

- Po%tuju$i pravila kulture pjevanja 
- Paze$i na intonaciju i ritam te pravilan i jasan izgovor teksta 
- Uva!avaju$i glazbeno-izra!ajne sastavnice 
- Prilago&uju$i izvedbu stilskim obilje!jima pjesme/skladbe   

2.2.2.2.9999    
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i pratnju te kra$e instrumentalne skladbe (na ritamskim i melodijskim 
udaraljkama ili na nekome drugom jednostavnijem melodijskom glazbalu). 
 
Prepoznaje i slu!i se simbolima notnoga pisma za potrebe sviranja i ra'unalnim programima za notografiju.  
 

3.3.3.3.    
Izra!ava se pokretom uz glazbu: 

- Prate$i pokretom glazbeno-izra!ajne sastavnice 
- Prilago&uju$i se stilskim obilje!jima pjesme/plesa 
- Izvode$i plesnu koreografiju razli'itih djela klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe  
- Oblikuju$i nove plesne strukture samostalno ili u skupini i rabe$i slo!enije principe oblikovanja 

4.4.4.4.        
Sudjeluje u razli'itim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenoga stvarala%tva (pjevanje, sviranje, ples i 
pokret, uporaba IKT-a). 

                                                 
9  Ishodi B 1. 3., B 1. 4. i B 1. 5. ostvaruju se u skladu s interesima i sklonostima u'enika. 
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DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
7.7.7.7.    

1.1.1.1. 

UPOZNAJE GLAZBU U 

AUTENTI"NOME 

OKRU*JU TE OPA*A I 

PRIHVA)A KULTURNE 

RAZLI"ITOSTI. 

Opisuje autenti'an do!ivljaj glazbe i slu!i 
se odgovaraju$im stru'nim nazivljem 
Izra!ava otvorenost prema kulturnim 
razli'itostima u vlastitome okru!ju 

1.1.1.1.    
Posje$uje najmanje jedan kulturno-glazbeni doga&aj te opisuje vlastita iskustva autenti'noga do!ivljaja 
glazbe slu!e$i se vlastitim rije'ima i odre&enim brojem stru'nih izraza 

2.2.2.2.    
Opisuje i uspore&uje razli'ite kulture u vlastitome okru!ju, pokazuje otvorenost prema kulturnim 
razli'itostima te vlastitim stavom iskazuje prihva$anje razli'itih kultura 

C C C C     
7.7.7.7.    
2.2.2.2. 

RAZLIKUJE KLASI"NU, 
TRADICIJSKU I 

POPULARNU GLAZBU, 
ISTRA*UJE NJIHOV 

ME#USOBNI UTJECAJ I 

SPAJANJE U OBLIKU 

CROSSOVER. 
 

Razlikuje i me&usobno uspore&uje 
klasi'nu, tradicijsku i popularnu glazbu 
 
Istra!uje utjecaj tradicijske glazbe na 
razvoj klasi'ne i popularne glazbe te 
klasi'ne glazbe u filmu i popularnim 
!anrovima 
 
Opisuje crossover kao primjer spajanja 
vrsta glazbe i !anrova te obja%njava 
globalne trendove u kojima se razvija 

crossover 

1.1.1.1.    
Razlikuje klasi'nu, 
tradicijsku i popularnu 
glazbu i opisuje razlike 
 

Uspore&uje klasi'nu, 
tradicijsku i popularnu 
glazbu prema 
izvo&a'kom sastavu, 
primjeni i kontekstu 

Istra!uje utjecaj  
A) tradicijske glazbe na 
razvoj klasi'ne glazbe i 
popularnih glazbenih 
!anrova 
B) klasi'ne glazbe na 
filmsku glazbu i popularne 
!anrove u glazbi 

Opisuje utjecaj  
A) tradicijske glazbe na 
razvoj klasi'ne glazbe i 
popularnih glazbenih 
!anrova 
B) klasi'ne glazbe na 
filmsku glazbu i 
popularne !anrove u 
glazbi 

2.2.2.2.    
Uz u'iteljevu pomo$ 
prepoznaje crossover 
kao primjer spajanja 
razli'itih glazbenih vrsta 
i !anrova 

Opisuje primjere 
crossovera rabe$i znanje 
o glazbeno- izra!ajnim 
sastavnicama  
 

Istra!uje i opisuje globalne 
trendove u kojima se 
razvija crossover 
 

Samostalno svrstava i 
predstavlja obilje!ja 
crossover stilova slu!e$i 
se suvremenom 
tehnologijom 
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C C C C     

7.7.7.7.    
3.3.3.3. 

UPOZNAJE TRADICIJSKU 

GLAZBU TE VOKALNE I 

INSTRUMENTALNE 

STILOVE UDALJENIJIH 

NARODA/KULTURA. 

Razlikuje glazbeno-izra!ajne sastavnice 
tradicijske glazbe udaljenijih 
naroda/kultura prepoznaje 
karakteristi'na glazbala odre&enih 
kultura po izgledu i obilje!jima tona 
  
Obja%njava 
dru%tveno-kulturni kontekst u kojemu se 
izvodi/izvodila odre&ena tradicijska 
glazba udaljenijih 
naroda/kultura 
  
Prepoznaje i opisuje 
razli'ite stilove izvo&enja u razli'itim 
vrstama glazbe 
  
Istra!uje i uspore&uje 

vokalnu i instrumentalnu 
tradiciju i suvremeni glazbeni izraz 
udaljenijih naroda/kultura 

1111....    
Prepoznaje glazbeno-
izra!ajne sastavnice u 
tradicijskoj glazbi 
udaljenijih 
naroda/kultura uz 
u'iteljevu pomo$  
 

Opisuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice u 
tradicijskoj glazbi 
udaljenijih 
naroda/kultura i 
prepoznaje ve$inu 
karakteristi'nih glazbala 
po izgledu i obilje!ju 
tona 

Obja%njava kontekst  u 
kojemu se izvodi/izvodila 
tradicijska glazba 
udaljenijih naroda/kultura 
te prepoznaje 
karakteristi'na glazbala po 
izgledu i obilje!jima tona 

Uspore&uje obilje!ja 
glazbe s drugim 
umjetnostima u 
tradicijskoj glazbi 
udaljenijih 
naroda/kultura 
 

2222....    
Prepoznaje stilove 
pjevanja i sviranja u 
razli'itim vrstama 
glazbe udaljenijih 
naroda/kultura 
 

Opisuje    
razli'ite stilove pjevanja 
i sviranja u razli'itim 
vrstama glazbe 
udaljenijih 
naroda/kultura  
 

Samostalno i 
samopouzdano 
uspore&uje 
razli'ite stilove pjevanja i 
sviranja u glazbi 
udaljenijih naroda/kultura  
 

Uspore&uje vokalnu i 
instrumentalnu 
tradiciju i suvremeni 
izraz u glazbi udaljenijih 
naroda/kultura, slu!e$i 
se 
razli'itim izvorima 

C C C C     
7.7.7.7.    
4.4.4.4. 

OPISUJE I USPORE#UJE 

RAZLI"ITE PRIMJENE 

GLAZBE U ODNOSU NA 

DRU(TVENI KONTEKST I 

POVEZUJE RAZVOJ 

TEHNOLOGIJE I MEDIJA S 

GLAZBENIM IZRAZOM I 

RAZVOJEM UKUSA. 

Opisuje primjenu razli'itih vrsta glazbe u 
razli'itim kulturama te dru%tveno-
povijesnim i kulturnim kontekstima 
(glazba kao dio obi'aja, glazba u 
dru%tvenim okupljanjima, glazba na 
koncertima, glazba kao zvu'na kulisa) 
 
Povezuje razvoj tehnologije s novim 
mogu$nostima glazbenoga izraza 
iraspravlja o utjecaju medija na glazbene 
preferencije i postupno oblikovanje 
glazbenoga ukusa 

1.1.1.1.    
Uz u'iteljevu pomo$ 
prepoznaje razli'ite 
primjene glazbe u 
odnosu na dru%tveno-
povijesni kontekst 

Opisuje razli'ite 
primjene glazbe u 
odnosu na dru%tveno-
povijesni kontekst 

Raspravlja o %iroj primjeni 
te vi%estrukoj ulozi glazbe 
u razli'itim dru%tveno- 
povijesnim i kulturnim 
kontekstima 

Opisuje i uspore&uje 
primjenu razli'itih vrsta 
glazbe u razli'itim 
kulturama te dru%tveno- 
povijesnim i kulturnim 
kontekstima 

2.2.2.2.    
Opa!a utjecaj medija i 
tehnologije na 
do!ivljavanje i 
vrednovanje glazbe te na 
glazbeni izraz 

Opisuje utjecaj medija i 
tehnologije na 
do!ivljavanje i 
vrednovanje glazbe te na 
glazbeni izraz 

Povezuje razvoj 
tehnologije s novim 
mogu$nostima 
glazbenoga izraza  

Raspravlja o utjecaju 
medija na trenuta'ne 
glazbene preferencije i 
postupno oblikovanje 
glazbenoga ukusa 
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NA KRAJU 8. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA KULTURA, U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A 

8.8.8.8.    
1.1.1.1. 

SLU(NO PREPOZNAJE, 
OPISUJE I USPORE#UJE 

RAZLI"ITE VRSTE 

GLAZBE  
I GLAZBENE  *ANROVE  
TE  GLAZBENO-STILSKA 

RAZDOBLJA. 

Slu%no prepoznaje, uspore&uje i 
obja%njava razli'ite vrste glazbe 
(klasi'na, tradicijska, popularna) i 
glazbene !anrove prema: 
A) izvo&a'kom sastavu 
B) na'inima izvo&enja 
C) glazbenim obilje!jima 
 
Slu%no prepoznaje i imenuje glazbene 
primjere hrvatske tradicijske glazbe, 
glazbi svijeta, jazza i ostalih popularnih 
!anrova 
 
Slu%no prepoznaje i razlikuje glazbu iz 

razli'itih glazbeno-stilskih razdoblja 

1111. 
Slu%no prepoznaje razli'ite 
vrste glazbe i glazbene 
!anrove 

Opisuje razli'ite vrste 
glazbe i glazbene 
!anrove  
 

Uspore&uje razli'ite 
vrste glazbe i glazbene  
!anrove prema 
izvo&a'kome sastavu 
 

Uspore&uje i obja%njava 
razli'ite vrste glazbe i 
glazbene !anrove prema 
izvo&a'kome sastavu, 
na'inima izvo&enja 
glazbe i karakteristi'nim 
glazbenim obilje!jima 

2.2.2.2.    
Slu%no prepoznaje i imenuje 
najmanje jedan glazbeni 
primjer: 
A) hrvatske tradicijske glazbe 
B) glazbi svijeta 
C) jazza ili nekoga drugog 
popularnog !anra 
 

Slu%no prepoznaje i 
imenuje nekoliko 
glazbenih primjera: 
A) hrvatske tradicijske 
glazbe 
B) glazbi svijeta 
C) jazza ili nekoga 
drugog popularnog 
!anra 

Upoznate glazbene 
primjere svrstava   u 
odre&enu vrstu glazbe ili 
glazbeni !anr 
 

Nepoznate glazbene 
primjere svrstava  u 
odre&enu vrstu glazbe 
ili glazbeni !anr 
 

3.3.3.3.    
Uz u'iteljevu pomo$ slu%no prepoznaje i razlikuje 
glazbu razli'itih glazbeno-stilskih razdoblja prema 
glazbenim obilje!jima 
 
 

Upoznata glazbena djela 
samostalno svrstava u 
pripadaju$a glazbeno-
stilska razdoblja 

Nepoznata glazbena 
djela samostalno 
svrstava u pripadaju$a 
glazbeno-stilska 
razdoblja 
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AAAA    

8.8.8.8.    
2222.... 

SLU(NO (I VIZUALNO) 

PREPOZNAJE, 
RAZLIKUJE, OPISUJE  I 

USPORE#UJE        

GLAZBENO-SCENSKE 

VRSTE. 

Slu%no (i vizualno) prepoznaje, razlikuje 
i uspore&uje razli'ite glazbeno-scenske 
vrste prema njihovim glazbenim i 
vizualnim obilje!jima 
Opisuje organizaciju odre&ene 
glazbeno-scenske vrste i navodi njezine 
dijelove 
Obja%njava ulogu vizualne komponente 
u glazbeno- scenskim vrstama 
Obja%njava odnos glazbe i teksta u 
odre&enim glazbeno-scenskim vrstama 
Obja%njava ulogu svih sudionika u 

stvaranju i izvedbi odre&ene glazbeno-
scenske vrste (skladatelj, libretist, 
dirigent, kostimograf, scenograf, solisti, 
zbor, orkestar itd.) 

1.1.1.1.    
Slu%no prepoznaje i 
imenuje  barem jedno 
glazbeno-scensko djelo 
 

Opisuje organizaciju 
odre&ene glazbeno-
scenske vrste i navodi 
njezine dijelove 

Upoznata glazbena djela, 
prema njihovim 
obilje!jima,, svrstava u 
odre&enu glazbeno-
scensku vrstu 
 

Nepoznata glazbena 
djela, prema njihovim 
obilje!jima, svrstava u 
odre&enu glazbeno-
scensku vrstu 
 

2.2.2.2.    
Uz  u'iteljevu pomo$ 
obja%njava odnos izme&u 
glazbe i teksta u odre&enim 
glazbeno-scenskim vrstama 
 

Obja%njava odnos  
izme&u glazbe i teksta u 
odre&enim glazbeno- 
scenskim vrstama 

Obja%njava odnos 
izme&u glazbe i ostalih 
umjetnosti u glazbeno-
scenskim vrstama 

Obja%njava ulogu svih 
sudionika u stvaranju i 
izvedbi odre&ene 
glazbeno-scenske vrste  
 

 

 

 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 48484848 

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B 

8.8.8.8.    
1.1.1.1.        
 

AKTIVNO SUDJELUJE U 

ZAJEDNI"KOJ IZVEDBI, 
USKLA#UJE VLASTITU 

IZVEDBU S IZVEDBAMA 

DRUGIH, OBOGA)UJE 

IZVO#ENJE I VREDNUJE 

IZVEDBU. 

Aktivno sudjeluje u zajedni'koj izvedbi, 
uskla&uje vlastitu izvedbu s izvedbama 
drugih, pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju, oboga$uje izvo&enje 
novim izra!ajnim elementima te 
vrednuje vlastitu izvedbu, izvedbe 
drugih i  zajedni'ku izvedbu 
 

Aktivno sudjeluje u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe i uskla&uje 
vlastitu izvedbu s 
izvedbama drugih u'enika 

Pokazuje ustrajnost i 
koncentraciju u 
zajedni'koj izvedbi 
pjesme/skladbe te 
uva!ava u'iteljeve 
prijedloge 

Sigurno i izra!ajno, 
samostalno i u skupini 
izvodi pojedine 
pjesme/skladbe; 
Vrednuje vlastitu 
izvedbu te izvedbe 
drugih 
 

Predla!e i u skladu s 
prijedlozima oboga$uje 
izvo&enje pjesme/skladbe 
novim izra!ajnim 
elementima te vrednuje 
izvedbu 

B B B B 

8.8.8.8.    

2.2.2.2. 

PJEVANJEM, SVIRANJEM 
I POKRETOM IZVODI 

UMJETNI"KU, 

TRADICIJSKU, 
POPULARNU ILI 

VLASTITU GLAZBU TE 

SUDJELUJE U RAZLI"ITIM 

GLAZBENIM IGRAMA I 

AKTIVNOSTIMA 

GLAZBENOGA 

STVARALA(TVA. 

Pjevanjem izvodi odre&en broj 
raznovrsnih pjesama/skladbi, 
uva!avaju$i pravila kulture pjevanja, 
intonaciju, ritam, tekst, glazbeno-
izra!ajne sastavnice i stilska obilje!ja 
pjesme. 
 
Svira pratnju upoznatim skladbama, 
samostalno svira kra$e instrumentalne 
skladbe slu!e$i se notnim pismom za 
potrebe sviranja i ra'unalnim 
programima za notografiju. 
 
Izra!ava se pokretom uz glazbu prate$i 
glazbeno-izra!ajne sastavnice, 
prilago&uju$i se stilskim obilje!jima 
pjesme/plesa. 
 
Sudjeluje u razli'itim glazbenim igrama 
i aktivnostima glazbenoga stvarala%tva 
(pjevanje, sviranje, ples i pokret, 
uporaba ikt-a). 
Prezentira vlastitu izvedbu u razredu 
i/ili izvan njega. 

1.1.1.1.        
Pjeva odre&en broj raznovrsnih pjesama/skladbi:  

- Po%tuju$i pravila kulture pjevanja 
- Paze$i na intonaciju i ritam te pravilan i jasan izgovor teksta 
- Uva!avaju$i glazbeno-izra!ajne sastavnice 
- Prilago&uju$i izvedbu stilskim obilje!jima pjesme/skladbe   

2.2.2.2.10101010    
Svira dobe, kra$e ritamske obrasce i pratnju te kra$e instrumentalne skladbe (na ritamskim i melodijskim 
udaraljkama ili na nekome drugom jednostavnijem melodijskom glazbalu). 
 
Prepoznaje i slu!i se simbolima notnoga pisma za potrebe sviranja i ra'unalnim programima za notografiju. 
3.3.3.3.        
Izra!ava se pokretom uz glazbu: 

- Prate$i pokretom glazbeno-izra!ajne sastavnice 
- Prilago&uju$i se stilskim obilje!jima pjesme/plesa 
- Izvode$i plesnu koreografiju razli'itih djela klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe  
- Oblikuju$i nove plesne strukture samostalno ili u skupini i rabe$i slo!enije principe oblikovanja 

4.4.4.4.        
Sudjeluje u razli'itim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenoga stvarala%tva (pjevanje, sviranje, ples i pokret, 
uporaba IKT-a). 

                                                 
10  Ishodi B 1. 3., B 1. 4. i B 1. 5. ostvaruju se u skladu s interesima i sklonostima u'enika. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 49494949 

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C 

8.8.8.8.    
1.1.1.1.    
 

OPISUJE NEPOSREDAN 

DO*IVLJAJ GLAZBE  
U RAZLI"ITIM 

OKRU*JIMA. 

Stje'e neposredna glazbena iskustva u 
autenti'nome okru!ju 
Razlikuje i opisuje razli'ita mjesta 
izravnoga susreta s glazbom 
Opisuje vlastitu strategiju slu%anja i 
analize glazbe 
Samostalno oblikuje i pi%e osvrt na 
temelju do!ivljaja glazbe u razli'itim 
okru!jima 

Posje$uje najmanje 
jedan kulturno-glazbeni  
doga&aj te opisuje 
autenti'an do!ivljaj 
glazbe 
 
 

Opisuje kulturno-
glazbeni doga&aj slu!e$i 
se vlastitim rije'ima i 
manjim brojem stru'nih 
izraza  
 

Posje$uje vi%e kulturno-
glazbenih doga&aja i 
samostalno ih opisuje; 
razlikuje i opisuje razli'ita 
mjesta izravnoga susreta s 
glazbom 

Opisuje vlastitu 
strategiju slu%anja i 
analize glazbe te 
oblikuje i pi%e vi%e 
osvrta na temelju 
do!ivljaja glazbe u 
razli'itim okru!jima 

C C C C 

8.8.8.8.    
2.2.2.2.        
 

OPA*A POVEZANOST 

GLAZBE I OSTALIH 

UMJETNOSTI U 

RAZLI"ITIM STILSKIM 

RAZDOBLJIMA. 

Opa!a povezanost glazbe i ostalih 
umjetnosti u razli'itim stilskim 
razdobljima 
Interdisciplinarno povezuje spoznaje o 
glazbi i drugim umjetnostima 
Opisuje razvoj glazbe i drugih 
umjetnosti i znanosti u razli'itim 
stilskim razdobljima 

Uz u'iteljevu pomo$ 
opa!a povezanost glazbe 
i ostalih umjetnosti u 
razli'itim stilskim 
razdobljima 
 

Samostalno opa!a 
povezanost glazbe i 
ostalih umjetnosti u 
razli'itim stilskim 
razdobljima 
 

Opisuje razvoj glazbe i 
drugih umjetnosti u 
razli'itim stilskim 
razdobljima 
 

Interdisciplinarno 
povezuje spoznaje o 
glazbi i drugim 
umjetnostima 
oblikuju$i %iru sliku o 
odre&enome stilu 

C C C C 

8.8.8.8.    
3.3.3.3.        
 

OBRAZLA*E VLASTITE 

GLAZBENE 

PREFERENCIJE. 

Obrazla!e vlastite glazbene 
preferencijete privr!enost odre&enomu 
glazbeno-stilskom razdoblju, vrsti 
glazbe i glazbenomu !anru 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili samostalno opisuje vlastite glazbene preferencije te privr!enost odre&enomu 
glazbeno-stilskom razdoblju, vrsti glazbe i glazbenomu  !anru 
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NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

 

———— 51515151 

NA KRAJU 1. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA UMJETNOST ("ETVEROGODI(NJI PROGRAM), U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     
1.1.1.1.        
1.1.1.1.        
 

SLU(NO PREPOZNAJE 
I ANALIZIRA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNICE  
I OBLIKOVNE 

STRUKTURE  ISTAKNUTIH 

SKLADBI KLASI"NE, 
TRADICIJSKE I 

POPULARNE GLAZBE.11  

Slu%no analizira (prepoznaje, 
razlikuje, uspore&uje) i svrstava 

glazbeno-izra!ajne sastavnice 
(izvo&a'ki sastav, metar, ritam, 
tempo, dinamika, melodija, tonska 
gra&a, harmonija, glazbeni slog, oblik 

glazbenog djela) istaknutih skladbi 
klasi'ne, tradicijske i popularne 
glazbe. 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje i imenuje 
glazbeno-izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Slu%no prepoznaje i 
razlikuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Uspore&uje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Slu%no analizira i svrstava 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice i oblikovne 
strukture u skladbama.  

A A A A     
1.1.1.1.    
2222.     
 

SLU(NO ANALIZIRA 

OSNOVNA OBILJE*JA 

RAZLI"ITIH VRSTA 

GLAZBE TE GLAZBENIH 

STILOVA, PRAVACA I 

*ANROVA.12 

Slu%no analizira (prepoznaje, 
razlikuje, uspore&uje i obja%njava) 
osnovna obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih stilova, pravaca i 
!anrova.  
 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje osnovna obilje!ja 
razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, pravaca i 
!anrova. 
 

Razlikuje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i 
!anrova. 

Uspore&uje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i 
!anrova.  

Slu%no analizira i 
obja%njava obilje!ja 
razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, pravaca 
i !anrova.  

 

 

                                                 
11 Izbor glazbenih djela i redoslijed njihova upoznavanja ostvaruje se u skladu s interesima u'enika i odabiru u'itelja. 
12 Glazbeni stilovi, pravci i !anrovi mogu se usvajati kronolo%ki (dijakronijski pristup) ili integrativno, savladavanjem razli'itih glazbenih pojava (sinkronijski pristup). Izbor dijakronijskog 
ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenog ishoda. 
 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 52525252 

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
1.1.1.1.        
1.1.1.1.    
 

OSTVARUJE RAZLI"ITE 

GLAZBENE AKTIVNOSTI  
U SKLADU  
S VLASTITIM INTERESIMA 
I SKLONOSTIMA 

(PJEVANJE, SVIRANJE, 
PLES  
I POKRET, 
STVARALA(TVO, 
UPORABA IKT-A).13 

Izvodi napjeve hrvatske i svjetske 
glazbene ba%tine uva!avaju$i sve 
umjetni'ke elemente . 
 
Izvodi plesnu koreografiju razli'itih djela 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe u 
skupini ili u paru. 
 
Stvara glazbu razli'ite tonske gra&e, 
metro-ritamske organizacije i oblika . 
 
Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem 
drugih u'enika u skupini, opa!a, razumije i 
prihva$a razli'ite uloge i razine 
odgovornosti u skupini te pritom vrednuje 
vlastitu izvedbu i izvedbe drugih. 
 
Pronalazi nova rje%enja u interpretaciji 
glazbe. 
 
U skladu s interesima javno nastupa u 
razredu, %koli ili izvan nje. 
 

Samostalno ili u skupini ostvaruje razli'ite glazbene aktivnosti  
(pjevanje, sviranje, ples i pokret, stvarala%tvo, uporaba IKT-a) 
 

● Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem drugih 
● Oboga$uje izvo&enje pjesme novim izra!ajnim elementima  
● Vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe drugih 

 
 

 

 

 

                                                 
13 Napomena: realizacija ishoda ovisi o sklonostima i sposobnostima u'enika te organizaciji procesa u'enja i pou'avanja. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 53535353 

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
1.1.1.1.        

1.1.1.1. 

OPISUJE IZRAVNI SUSRET 

S GLAZBOM U 

AUTENTI"NOME 

OKRU*JU, PREPOZNAJE  
I IMENUJE KULTURNE 

USTANOVE  

U HRVATSKOJ  
I U SVIJETU. 

Opisuje izravan susret s glazbom u 
autenti'nome okru!ju 
Posje$uje, prepoznaje i imenuje 
znamenite kulturne ustanove u 
Hrvatskoj i u svijetu kao autenti'na 
okru!ja za izravan susret s glazbom 
Samostalno se informira, opisuje i 
procjenjuje kulturno-glazbenu ponudu u 
vlastitoj sredini 

1111.  
Posje$uje 
kulturno-glazbena 
doga&anja 
 

Posje$uje i opisuje 
kulturno-glazbena 
doga&anja 

Posje$uje, opisuje i 
procjenjuje kulturno-
glazbena doga&anja 

Samostalno se informira, 
opisuje i procjenjuje  
kulturno-glazbenu ponudu 
u vlastitoj sredini 

2.2.2.2.        
Posje$uje, prepoznaje i imenuje znamenite kulturne ustanove u Hrvatskoj  i u svijetu kao autenti'na okru!ja 
za izravan susret s glazbom 

C C C C     
1111....    
2.2.2.2.    
 

OPISUJE RAZVOJ 

GLAZBENE UMJETNOSTI 

KROZ POVIJEST.14  
 

Opisuje razvoj glazbene umjetnosti kroz 
povijest  
Analizira i uspore&uje glazbeno-stilska 
razdoblja, vrste glazbe, glazbene pravce i 
!anrove u dru%tveno-povijesnome i 
kulturnome kontekstu 

Uz u'iteljevu 
pomo$ okvirno 
opisuje razvoj 
glazbene 
umjetnosti kroz 
povijest 

Okvirno opisuje vlastitim 
rije'ima razvoj glazbene 
umjetnosti kroz povijest  

Opisuje glazbeno-stilska 
razdoblja u dru%tveno-
povijesnome i kulturnome 
kontekstu 

Analizira i uspore&uje 
glazbeno-stilska razdoblja, 
vrste glazbe, glazbene 
pravce i !anrove u 
dru%tveno-povijesnome i 
kulturnome kontekstu 

C C C C     

1.1.1.1.    
3.3.3.3. 

ME#UPREDMETNO 

POVEZUJE GLAZBENU 

UMJETNOST  
S DRUGIM 

UMJETNOSTIMA  
I RAZVOJEM DRU(TVA. 

Uspore&uje sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u glazbi i drugim 
umjetnostima 
Prepoznaje i uspore&uje tehnike i 
postupke (ponavljanje, kontrast, 
variranje, ornamentiranje) u glazbi i 
drugim umjetnostima 
Povezuje razvoj glazbe s razvojem drugih 
umjetnosti i dru%tva 

1.1.1.1.    
Uz u'iteljevu 
pomo$ prepoznaje 
sredstva i simbole 
umjetni'koga 
izraza u glazbenoj 
umjetnosti i 
drugim 
umjetnostima 

Opisuje sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u 
glazbenoj umjetnosti i 
drugim umjetnostima te 
prepoznaje pojedine 
tehnike i postupke u 
razli'itim umjetnostima 
 

Uspore&uje sredstva i 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima 

Analizira i raspravlja  o 
sredstvima, simbolima, 
tehnikama i postupcima u 
razli'itim umjetnostima 

2.2.2.2.    
Povezuje razvoj glazbe s razvojem drugih umjetnosti i dru%tva 

 

 

                                                 
14 Realizacija ishoda ovisi o odabiru sinkronijskog ili dijakronijskog modela. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 54545454 

NA KRAJU 2. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA UMJETNOST ("ETVEROGODI(NJI PROGRAM), U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     
2.2.2.2.        
1.1.1.1.        
 

SLU(NO PREPOZNAJE 
I ANALIZIRA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNICE  
I OBLIKOVNE 

STRUKTURE  ISTAKNUTIH 

SKLADBI KLASI"NE, 
TRADICIJSKE I 

POPULARNE GLAZBE.15  

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje) i svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice (izvo&a'ki sastav, 
metar, ritam, tempo, dinamika, 
melodija, tonska gra&a, harmonija, 
glazbeni slog, oblik glazbenog djela) 
istaknutih skladbi klasi'ne, tradicijske i 
popularne glazbe. 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje i imenuje 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice i oblikovne 
strukture u skladbama.  

Slu%no prepoznaje i 
razlikuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Uspore&uje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Slu%no analizira i 
svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

A A A A     
2.2.2.2.    
2.2.2.2.    
 

SLU(NO ANALIZIRA 

OSNOVNA OBILJE*JA 

RAZLI"ITIH VRSTA 

GLAZBE TE GLAZBENIH 

STILOVA, PRAVACA I 

*ANROVA.16 

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava) osnovna 
obilje!ja razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, pravaca i !anrova.  
 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje osnovna 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i !anrova. 

Razlikuje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i 
!anrova. 

Uspore&uje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i !anrova.  

Slu%no analizira i 
obja%njava obilje!ja 
razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, 
pravaca i !anrova.  

A A A A     
2.2.2.2.    
3.3.3.3.    
 

SLU(NO ANALIZIRA I 

OBJA(NJAVA OBILJE*JA 

HRVATSKE TRADICIJSKE 

GLAZBE I GLAZBI SVIJETA. 

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava) obilje!ja 
hrvatske tradicijske glazbe i glazbi 
svijeta. 

Slu%no prepoznaje 
osnovna obilje!ja 
hrvatske tradicijske 
glazbe i glazbi svijeta.  

Slu%no razlikuje i opisuje 
osnovna obilje!ja 
hrvatske tradicijske 
glazbe i glazbi svijeta. 

U upoznatim skladbama 
slu%no razlikuje i 
uspore&uje osnovna 
obilje!ja hrvatske 
tradicijske glazbe i glazbi 
svijeta. 

U nepoznatim 
skladbama samostalno 
slu%no razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava 
osnovna obilje!ja 
hrvatske tradicijske 
glazbe i glazbi svijeta. 

 

 

                                                 
15 Izbor glazbenih djela i redoslijed njhova upoznavanja ostvaruje se u skladu s interesima u'enika i odabiru u'itelja. 
16 Glazbeni stilovi, pravci i !anrovi mogu se usvajati kronolo%ki (dijakronijski pristup) ili integrativno, savladavanjem razli'itih glazbenih pojava (sinkronijski pristup). Izbor dijakronijskog 
ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenog ishoda. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 55555555 

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
2.2.2.2.        
1.1.1.1.    
 

OSTVARUJE RAZLI"ITE 

GLAZBENE AKTIVNOSTI  
U SKLADU  
S VLASTITIM INTERESIMA  
I SKLONOSTIMA 

(PJEVANJE, SVIRANJE, 
PLES  
I POKRET, 
STVARALA(TVO, 
UPORABA IKT-A).17 

Izvodi napjeve hrvatske i svjetske 
glazbene ba%tine uva!avaju$i sve 
umjetni'ke elemente . 
 
Izvodi plesnu koreografiju razli'itih djela 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe u 
skupini ili u paru. 
 
Stvara glazbu razli'ite tonske gra&e, 
metro-ritamske organizacije i oblika . 
 
Uskla&uje vlastito izvo&enje s 
izvo&enjem drugih u'enika u skupini, 
opa!a, razumije i prihva$a razli'ite uloge 
i razine odgovornosti u skupini te 
pritom vrednuje vlastitu izvedbu i 
izvedbe drugih. 
 
Pronalazi nova rje%enja u interpretaciji 
glazbe. 
 
U skladu s interesima javno nastupa u 
razredu, %koli ili izvan nje. 
 

Samostalno ili u skupini ostvaruje razli'ite glazbene aktivnosti (pjevanje, sviranje, ples i pokret, stvarala%tvo, 
uporaba ikt-a) 
 

● Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem drugih 
● Oboga$uje izvo&enje pjesme novim izra!ajnim elementima  
● Vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe drugih 

 
 

 

 

 

                                                 
17 Napomena: realizacija ishoda ovisi o sklonostima i sposobnostima u'enika te organizaciji procesa u'enja i pou'avanja. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 56565656 

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
2.2.2.2.    
1.1.1.1.        
 

POSJE)UJE KULTURNO-
GLAZBENA DOGA#ANJA  
TE OPISUJE IZRAVAN 

SUSRET  
S GLAZBOM  
U AUTENTI"NOME 

OKRU*JU. 

Posje$uje kulturno-glazbena doga&anja 
Opisuje izravan susret s glazbom u 
autenti'nome okru!ju 
Samostalno se informira, opisuje i 
procjenjuje  kulturno-glazbenu ponudu 
u vlastitoj sredini 

Posje$uje kulturno-
glazbena doga&anja 
 

Posje$uje i opisuje 
kulturno-glazbena 
doga&anja 

Posje$uje, opisuje i 
procjenjuje kulturno-
glazbena doga&anja 

Samostalno se informira, 
opisuje i procjenjuje  
kulturno-glazbenu 
ponudu u vlastitoj 
sredini 

C C C C     
2.2.2.2.    
2.2.2.2.        
 

OPISUJE RAZVOJ 

GLAZBENE UMJETNOSTI  
U DRU(TVENO-
POVIJESNOME I 

KULTURNOME 

KONTEKSTU.18   

Opisuje razvoj glazbene umjetnosti kroz 
povijest  
Analizira i obja%njava glazbeno-stilska 
razdoblja, glazbene pravce i !anrove u 
dru%tveno-povijesnome i kulturnome 
kontekstu 

Opa!a razvoj glazbene 
umjetnosti u dru%tveno- 
povijesnome kontekstu 

Opisuje razvoj glazbene 
umjetnosti u dru%tveno- 
povijesnome kontekstu 

Povezuje glazbene stilove, 
pravce i !anrove s 
kulturnim i dru%tveno- 
povijesnim kontekstima 

Analizira i obja%njava 
razvoj razli'itih stilova, 
pravaca i !anrova u 
glazbi u kulturnome i 
dru%tveno-povijesnome 
kontekstu  

C C C C     
2.2.2.2.    
3.3.3.3.    
 

OBJA(NJAVA RAZVOJ  
I ORGANIZACIJU 

GLAZBENIH OBLIKA I 

VRSTA.19191919  
 

Opisuje i obja%njava razvoj glazbenih 
oblika, glazbenih i glazbeno-scenskih 
vrsta te opa!a njihove sli'nosti i razlike 
u razli'itim glazbeno-stilskim 
razdobljima 
Opisuje i uspore&uje glazbene oblike kao 
mikroorganizaciju i glazbene te 
glazbeno-scenske vrste kao 
makroorganizaciju glazbenoga djela 

Prepoznaje i navodi 
obilje!ja glazbenih oblika 
i vrsta u razli'itim  
glazbeno-stilskim 
razdobljima 

Opisuje zna'ajke 
glazbenih oblika i vrsta u 
razli'itim  glazbeno-
stilskim razdobljima 
 

 uspore&uje sli'nosti i 
razlike glazbenih oblika i 
vrsta u razli'itim 
glazbeno-stilskim 
razdobljima 
 

Obja%njava razvoj 
glazbenih oblika i vrsta u 
dru%tveno- povijesnome 
kontekstu 

C C C C     
2.2.2.2.    
4.4.4.4.    
 

OPISUJE UTJECAJ 

TRADICIJSKIH 

ELEMENATA  
NA UMJETNI"KI JEZIK 

KLASI"NE  
I POPULARNE GLAZBE. 
 

Prepoznaje i opisuje tradicijske 
elemente u klasi'noj i popularnoj glazbi  
 
Analizira i procjenjuje utjecaj tradicijskih 
elemenata na umjetni'ki jezik u 
klasi'noj i popularnoj glazbi 

Prepoznaje tradicijske 
elemente u klasi'noj i 
popularnoj glazbi 
 
 

Opisuje tradicijske 
elemente u klasi'noj i 
popularnoj glazbi 

Obja%njava utjecaj 
tradicijskih elemenata na 
umjetni'ki jezik klasi'ne i 
popularne glazbe 

Analizira i procjenjuje 
utjecaj tradicijskih 
elemenata na umjetni'ki 
jezik klasi'ne i popularne 
glazbe 

 

                                                 
18 Glazbeni stilovi, pravci i !anrovi mogu se usvajati kronolo%ki (dijakronijski pristup) ili integrativno, savladavanjem razli'itih glazbenih pojava (sinkronijski pristup). Izbor dijakronijskog 
ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenoga ishoda. 
19 Izbor dijakronijskog ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenoga ishoda. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 57575757 

C C C C     

2.2.2.2.    
5.5.5.5. 

ME#UPREDMETNO 

POVEZUJE GLAZBENU 

UMJETNOST  
S OSTALIM 

UMJETNOSTIMA  
RAZVOJEM DRU(TVA. 

Opisuje i uspore&uje sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u glazbi i ostalim 
umjetnostima 
 
Prepoznaje opisuje i uspore&uje tehnike 
i postupke (ponavljanje, kontrast, 
variranje, ornamentiranje) u glazbi i 
ostalim umjetnostima 
 
Povezuje razvoj glazbe s razvojem 
ostalih umjetnosti i s  razvojem dru%tva 

1.1.1.1.    
Prepoznaje pojedina 
sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u 
glazbenoj umjetnosti i u 
ostalim umjetnostima 
 

 Prepoznaje pojedine 
tehnike i postupke u 
razli'itim umjetnostima 

Opisuje sredstva i 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima 

 Analizira i uspore&uje 
sredstva i simbole, 
tehnike i postupke u 
razli'itim umjetnostima 

2.2.2.2.    
Povezuje razvoj glazbe s razvojem drugih umjetnosti i op$im  razvojem dru%tva 

 

  



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 58585858 

NA KRAJU 3. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA UMJETNOST ("ETVEROGODI(NJI PROGRAM), U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

AAAA    

3.3.3.3.    
1.1.1.1. 

SLU(NO PREPOZNAJE  
I ANALIZIRA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNICE I 

OBLIKOVNE STRUKTURE 

ISTAKNUTIH SKLADBI 

KLASI"NE, TRADICIJSKE I 

POPULARNE GLAZBE.20  

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje) i svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice (izvo&a'ki sastav, 
metar, ritam, tempo, dinamika, melodija, 
tonska gra&a, harmonija, glazbeni slog, 
oblik glazbenoga djela) istaknutih skladbi 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe 
 
Uspore&uje razli'ite interpretacije 
glazbenoga djela 

1.1.1.1.        
Slu%no prepoznaje i 
imenuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture 
djela  

Razlikuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture 
djela   

Uspore&uje glazbeno-
izra!ajne sastavnice s 
oblikovnim strukturama 
djela  

Slu%no analizira i 
svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture djela  

2.2.2.2.    
Uspore&uje razli'ite interpretacije glazbenoga djela 
 

A A A A     
3.3.3.3.    
2.2.2.2.    
 

SLU(NO ANALIZIRA 

OSNOVNA OBILJE*JA 

GLAZBENO-STILSKIH 

RAZDOBLJA, PRAVACA I 

*ANROVA. 21  

Slu%no analizira (prepoznaje,  razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava) obilje!ja 
glazbeno-stilskih razdoblja u glazbenim 
djelima 
 

Slu%no prepoznaje i opisuje 
osnovna obilje!ja razli'itih 
glazbeno-stilskih razdoblja, 
pravaca i !anrova. 

Razlikuje pojedina 
obilje!ja glazbenih 
stilova, pravaca i 
!anrova. 

Slu%no prepoznaje i 
uspore&uje obilje!ja 
glazbenih stilova, 
pravaca i !anrova na 
upoznatim primjerima. 

Slu%no prepoznaje i 
uspore&uje obilje!ja 
glazbenih stilova, 
pravaca i !anrova na 
nepoznatim primjerima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Izbor glazbenih djela i redoslijed njihova upoznavanja ostvaruje se u skladu s interesima u'enika i odabiru u'itelja.  
21 Glazbeno-stilska razdoblja mogu se usvajati kronolo%ki (dijakronijski pristup) ili integrativno, savladavanjem razli'itih glazbenih pojava (sinkronijski pristup). Izbor dijakronijskog ili 
sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenoga ishoda. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 59595959 

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
3.3.3.3.        
1.1.1.1.    
 

OSTVARUJE RAZLI"ITE 

GLAZBENE AKTIVNOSTI  
U SKLADU  
S VLASTITIM 

INTERESIMA  
I SKLONOSTIMA 

(PJEVANJE, SVIRANJE, 
PLES  
I POKRET, 
STVARALA(TVO, 
UPORABA IKT-A).22 

Izvodi napjeve hrvatske i svjetske 
glazbene ba%tine uva!avaju$i sve 
umjetni'ke elemente . 
 
Izvodi plesnu koreografiju razli'itih djela 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe u 
skupini ili u paru. 
 
Stvara glazbu razli'ite tonske gra&e, 
metro-ritamske organizacije i oblika . 
 
Uskla&uje vlastito izvo&enje s 
izvo&enjem drugih u'enika u skupini, 
opa!a, razumije i prihva$a razli'ite uloge 
i razine odgovornosti u skupini te pritom 
vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe 
drugih. 
 
Pronalazi nova rje%enja u interpretaciji 
glazbe. 
 
U skladu s interesima javno nastupa u 
razredu, %koli ili izvan nje. 
 

Samostalno ili u skupini ostvaruje razli'ite glazbene aktivnosti (pjevanje, sviranje, ples i pokret, stvarala%tvo, 
uporaba IKT-a) 
 

● Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem drugih 
● Oboga$uje izvo&enje pjesme novim izra!ajnim elementima  
● Vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe drugih 

 

 

 

 

                                                 
22 Napomena: realizacija ishoda ovisi o sklonostima i sposobnostima u'enika te organizaciji procesa u'enja i pou'avanja. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 60606060 

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
3.3.3.3.    
1.1.1.1.        
 

POSJE)UJE KULTURNO-
GLAZBENA DOGA#ANJA I 

OPISUJE IZRAVAN 

SUSRET S GLAZBOM U 

AUTENTI"NOME 

OKRU*ENJU. 

Samostalno se informira, posje$uje i 
procjenjuje kulturno-glazbenu ponudu u 
svojoj sredini 
Opisuje izravan susret s glazbom u 
autenti'nome okru!enju 
Vrednuje kvalitetu i autenti'nost izvedbe 
glazbenog djela 

Posje$uje i kratko 
opisuje kulturno-
glazbena 
doga&anja 
 

Posje$uje i rabe$i stru'ne 
termine, opisuje kulturno-
glazbena doga&anja 
 

Posje$uje kulturno-
glazbena doga&anja, 
samostalno analizira 
pojedine glazbeno-
izra!ajne sastavnice 
odslu%anih djela te 
vrednuje kvalitetu izvedbe 

Samostalno se informira, 
posje$uje i procjenjuje  
kulturno-glazbenu 
ponudu u svojoj sredini 
te analizira glazbeno-
izra!ajne sastavnice, 
vrednuje kvalitetu i 
autenti'nost izvedbe  

C C C C     
3.3.3.3.    
2.2.2.2.        
 

OPISUJE RAZVOJ 

GLAZBENE UMJETNOSTI 

U DRU(TVENO-
POVIJESNOME I 

KULTURNOME 

KONTEKSTU..23  

Opisuje razvoj glazbene umjetnosti kroz 
povijest 
 
Analizira i obja%njava glazbeno-stilska 
razdoblja, glazbene pravce i !anrove u 
dru%tveno-povijesnome i kulturnome 
kontekstu 

Opa!a razvoj 
glazbene 
umjetnosti u 
dru%tveno- 
povijesnome 
kontekstu 

Opisuje razvoj glazbene 
umjetnosti u dru%tveno- 
povijesnome kontekstu 

Povezuje glazbene stilove, 
pravce i !anrove s 
kulturnim, dru%tvenim i 
povijesnim kontekstima 

Analizira i obja%njava 
razvoj razli'itih stilova, 
pravaca i !anrova u 
glazbi u kulturnome i 
dru%tveno-povijesnome 
kontekstu  
 

C C C C     
3.3.3.3.    
3.3.3.3.    
 

OBJA(NJAVA RAZVOJ  
I ORGANIZACIJU 

GLAZBENIH OBLIKA  
I VRSTA. 

Opisuje razvoj glazbenih oblika, glazbenih i 
glazbeno-scenskih vrsta te opa!a njihove 
sli'nosti i razlike u razli'itim glazbenim - 
stilovima i pravcima 
Opisuje i uspore&uje glazbene oblike kao 
mikroorganizaciju, te glazbeno-scenske vrste 
kao makroorganizaciju glazbenoga djela 

Prepoznaje i 
navodi obilje!ja 
glazbenih oblika  
I vrsta u razli'itim  
glazbeno-stilskim 
razdobljima 

Opisuje obilje!ja 
glazbenih oblika i vrsta u 
razli'itim  glazbeno-
stilskim razdobljima 
 

Uspore&uje sli'nosti i 
razlike glazbenih oblika i 
vrsta u razli'itim 
glazbeno-stilskim 
razdobljima 
 

Obja%njava razvoj 
glazbenih oblika i vrsta u 
dru%tveno- povijesnome 
kontekstu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Izbor dijakronijskog ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju ishoda C 2. i C 3. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 61616161 

C C C C     

3.3.3.3.    
4.4.4.4. 

ME#UPREDMETNO 

POVEZUJE RAZVOJ 

GLAZBENE UMJETNOSTI 

S OSTALIM 

UMJETNOSTIMA I 

RAZVOJEM ZNANOSTI. 

Uspore&uje sredstva i simbole umjetni'koga 
izraza u glazbi i u ostalim umjetnostima 
Prepoznaje i uspore&uje tehnike i postupke 
(ponavljanje, kontrast, variranje, 
ornamentiranje) u glazbi i u ostalim 
umjetnostima 
 
Opisuje utjecaj elemenata umjetni'koga 
jezika na do!ivljaj umjetni'koga djela 
 
Povezuje razvoj glazbe  
S razvojem ostalih umjetnosti i  razvojem 
znanosti 

1.1.1.1.    
Prepoznaje 
sredstva i simbole 
umjetni'koga 
izraza u glazbenoj 
umjetnosti i u 
ostalim 
umjetnostima 

Opisuje sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u 
glazbenoj umjetnosti i u 
ostalim umjetnostima te 
prepoznaje pojedine 
tehnike i postupke u 
razli'itim umjetnostima 

Obja%njava sredstva i 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima 

Uspore&uje sredstva i 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima te opisuje 
njihov utjecaj na 
jedinstven umjetni'ki 
do!ivljaj   

2.2.2.2.    
Povezuje razvoj glazbe s razvojem drugih umjetnosti, znanosti i op$im razvojem 

C C C C     
3.3.3.3.    
5.5.5.5. 

OPISUJE OBLIKOVANJE 

VLASTITIH GLAZBENIH 

PREFERENCIJA. 

Opa!a i opisuje utjecaj formalnih, 
neformalnih i informalnih 'imbenika na 
glazbene preferencije (%kola, dru%tvo, mediji, 
kultura, kvaliteta i slo!enost izvedbe) 
 
Opisuje vlastite glazbene preferencije 

Opa!a i opisuje utjecaj formalnih, neformalnih i informalnih 'imbenika u oblikovanju glazbenih 
preferencija 
 
Opisuje vlastite glazbene preferencije 

 

  



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 62626262 

NA KRAJU 4. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA UMJETNOST ("ETVEROGODI(NJI PROGRAM), U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     

4.4.4.4.        
1.1.1.1. 

SLU(NO PREPOZNAJE  
I ANALIZIRA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNICE I 

OBLIKOVNE STRUKTURE 

ISTAKNUTIH SKLADBI 

KLASI"NE, TRADICIJSKE I 

POPULARNE GLAZBE.24  

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje) i svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice (izvo&a'ki sastav, 
metar, ritam, tempo, dinamika, melodija, 
tonska gra&a, harmonija, glazbeni slog, 
oblik glazbenoga djela) istaknutih skladbi 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe 
 
Uspore&uje razli'ite interpretacije 
glazbenoga djela 

1.1.1.1.        
Slu%no prepoznaje i 
imenuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture 
djela  

Razlikuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture djela   

Uspore&uje glazbeno-
izra!ajne sastavnice s 
oblikovnim strukturama 
djela  

Slu%no analizira i 
svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture djela  

2.2.2.2.    
Uspore&uje razli'ite interpretacije glazbenoga djela 
 

A A A A     
4.4.4.4.    
2.2.2.2.    
 

SLU(NO ANALIZIRA 

OSNOVNA OBILJE*JA 

GLAZBENO-STILSKIH 

RAZDOBLJA, PRAVACA I 

*ANROVA. 25  

Slu%no analizira (prepoznaje,  razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava) obilje!ja 
glazbeno-stilskih razdoblja u glazbenim 
djelima 
 

Slu%no prepoznaje i 
opisuje osnovna obilje!ja 
razli'itih glazbeno-stilskih 
razdoblja, pravaca i 
!anrova. 

Razlikuje pojedina 
obilje!ja glazbenih 
stilova, pravaca i 
!anrova. 
 
 

Slu%no prepoznaje i 
uspore&uje obilje!ja 
glazbenih stilova, 
pravaca i !anrova na 
upoznatim primjerima. 

Slu%no prepoznaje i 
uspore&uje obilje!ja 
glazbenih stilova, 
pravaca i !anrova na 
nepoznatim primjerima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Izbor glazbenih djela i redoslijed njihova upoznavanja ostvaruje se u skladu s interesima u'enika i odabiru u'itelja.  
25 Glazbeno-stilska razdoblja mogu se usvajati kronolo%ki (dijakronijski pristup) ili integrativno, savladavanjem razli'itih glazbenih pojava (sinkronijski pristup). Izbor dijakronijskog ili 
sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenoga ishoda. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 63636363 

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
4.4.4.4.        
1.1.1.1.    
 

OSTVARUJE RAZLI"ITE 

GLAZBENE AKTIVNOSTI  
U SKLADU  
S VLASTITIM INTERESIMA  
I SKLONOSTIMA 

(PJEVANJE, SVIRANJE, 
PLES  
I POKRET, 
STVARALA(TVO, 
UPORABA IKT-A).26 

Izvodi napjeve hrvatske i svjetske 
glazbene ba%tine uva!avaju$i sve 
umjetni'ke elemente . 
 
Izvodi plesnu koreografiju razli'itih djela 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe u 
skupini ili u paru. 
 
Stvara glazbu razli'ite tonske gra&e, 
metro-ritamske organizacije i oblika . 
 
Uskla&uje vlastito izvo&enje s 
izvo&enjem drugih u'enika u skupini, 
opa!a, razumije i prihva$a razli'ite uloge 
i razine odgovornosti u skupini te pritom 
vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe 
drugih. 
 
Pronalazi nova rje%enja u interpretaciji 
glazbe. 
 
U skladu s interesima javno nastupa u 
razredu, %koli ili izvan nje. 

Samostalno ili u skupini ostvaruje razli'ite glazbene aktivnosti (pjevanje, sviranje, ples i pokret, stvarala%tvo, 
uporaba IKT-a) 
 

● uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem drugih 
● oboga$uje izvo&enje pjesme novim izra!ajnim elementima  
● vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe drugih 

 
 

 

 

                                                 
26 Napomena: realizacija ishoda ovisi o sklonostima i sposobnostima u'enika te organizaciji procesa u'enja i pou'avanja. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 64646464 

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
4.4.4.4.    

1.1.1.1. 

POSJE)UJE KULTURNO-
GLAZBENA DOGA#ANJA 

TE OPISUJE IZRAVAN 

SUSRET S GLAZBOM U 

AUTENTI"NOM 

OKRU*JU.  

samostalno se informira, posje$uje i 
procjenjuje  kulturno-glazbenu ponudu u 
svojoj sredini opisuje izravan susret s 
glazbom u autenti'nom okru!ju 
procjenjuje kvalitetu i autenti'nost 
izvedbe glazbenoga djela- povezuje 
usvojena znanja, iskustva i stavove te 
kriti'ki promi%lja o vrijednosti i zna'enju 
umjetni'kih djela 

1.1.1.1.        
posje$uje kulturno-
glazbena doga&anja 
te iznosi kratak opis  

posje$uje kulturno-glazbena 
doga&anja i opisuje ih 
stru'nim terminima 
 

posje$uje kulturno-
glazbena doga&anja, 
samostalno analizira 
pojedine glazbeno-
izra!ajne sastavnice te 
procjenjuje kvalitetu 
izvedbe 

samostalno se informira, 
posje$uje i procjenjuje  
kulturno-glazbenu 
ponudu u svojoj sredini 
te analizira glazbeno-
izra!ajne sastavnice, 
vrednuje kvalitetu i 
autenti'nost izvedbe  

2.2.2.2.    
povezuje usvojena znanja, iskustva i stavove te kriti'ki promi%lja o vrijednosti i zna'enju umjetni'kih djela   

CCCC    
4.4.4.4.    
2.2.2.2.    
 

OPISUJE RAZVOJ 

GLAZBENE UMJETNOSTI 

DRU(TVENO-
POVIJESNOME  
I KULTURNOME 

KONTEKSTU.27  

opisuje razvoj glazbene umjetnosti kroz 
povijest  
analizira i uspore&uje glazbeno-stilska 
razdoblja, vrste glazbe i glazbene pravce i 
!anrove u dru%tveno-povijesnome i 
kulturnome kontekstu 

opa!a razvoj glazbene 
umjetnosti u 
dru%tveno- 
povijesnome 
kontekstu 

opisuje razvoj glazbene 
umjetnosti u dru%tveno- 
povijesnome kontekstu 

povezuje glazbene stilove, 
pravce i !anrove s 
kulturnim, dru%tvenim i 
povijesnim kontekstima 

analizira i obja%njava 
razvoj razli'itih stilova, 
pravaca i !anrova u 
glazbi u kulturnome i 
dru%tveno-povijesnome 
kontekstu  

C C C C     
4.4.4.4.    
3.3.3.3.    
 

OBJA(NJAVA RAZVOJ 

GLAZBENIH OBLIKA I 

VRSTA U RAZLI"ITIM 

GLAZBENIM STILOVIMA I 

PRAVCIMA.28  
 

opisuje razvoj glazbenih oblika, 
glazbenih i glazbeno-scenskih vrsta i 
opa!a njihove sli'nosti i razlike u 
razli'itim glazbenim stilovima i pravcima 
opisuje i uspore&uje glazbene oblike kao 
mikroorganizaciju i glazbene te 
glazbeno-scenske vrste kao 
makroorganizaciju glazbenoga djela 

prepoznaje i navodi 
obilje!ja glazbenih 
oblika i vrsta u 
razli'itim  glazbenim 
stilovima i pravcima 

opisuje obilje!ja glazbenih 
oblika  i vrsta u razli'itim 
glazbenim stilovima i 
pravcima 
 

uspore&uje sli'nosti i 
razlike glazbenih oblika i 
vrsta u razli'itim 
glazbenim stilovima i 
pravcima 

obja%njava razvoj 
glazbenih oblika i vrsta u 
dru%tveno- povijesnome 
kontekstu 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Izbor dijakronijskog ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju ishoda C1 i C2 
28 Realizacija ishoda ovisi o izboru sinkronijskog odnosno dijakronijskog modela. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 65656565 

C C C C     

4.4.4.4.    
4.4.4.4. 

ME#UPREDMETNO 

POVEZUJE GLAZBENU 

UMJETNOST  
S OSTALIM 

UMJETNOSTIMA  
I RAZVOJEM ZNANOSTI. 

uspore&uje sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u glazbi i u ostalim 
umjetnostima 
 
prepoznaje i uspore&uje tehnike i 
postupke (ponavljanje, kontrast, 
variranje, ornamentiranje) u glazbi i 
ostalim umjetnostima 
 
povezuje razvoj glazbe s razvojem 
ostalih umjetnosti, prepoznaje i opisuje 
sintezu razli'itih umjetnosti 
 
opisuje znanstvene discipline povezane s 

glazbenom umjetno%$u (npr. 
muzikologija i etnomuzikologija, 
akustika, psihologija i sociologija 
glazbe/umjetnosti, kulturna 

antropologija) 

1.1.1.1.    
prepoznaje sredstva i 
simbole umjetni'koga 
izraza u glazbenoj 
umjetnosti i ostalim 
umjetnostima 

 opisuje sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u 
glazbenoj umjetnosti i 
ostalim umjetnostima te 
prepoznaje pojedine 
tehnike i postupke u 
razli'itim umjetnostima 

 obja%njava sredstva i 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima 

 uspore&uje sredstvai 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima te opisuje 
njihov utjecaj na 
jedinstven umjetni'ki 
do!ivljaj   

2.2.2.2.        
povezuje razvoj glazbe s razvojem ostalih umjetnosti i razvojem znanosti te prepoznaje i opisuje sintezu 
razli'itih umjetnosti 
 
opisuje znanstvene discipline povezane s glazbenom umjetno%$u (npr. muzikologija i etnomuzikologija, 
akustika, psihologija i sociologija glazbe/umjetnosti, kulturna antropologija) 

C C C C     
4.4.4.4.    
5.5.5.5.    
 

OPISUJE  
I ANALIZIRA UTJECAJE NA 

OBLIKOVANJE 

GLAZBENIH 

PREFERENCIJA. 

analizira i komentira utjecaj formalnih, 
neformalnih i informalnih 'imbenika 

(%kola, dru%tvo, mediji, kultura, kvaliteta 
i slo!enost izvedbe.) na glazbene 
preferencije 

argumentirano opisuje vlastite glazbene preferencije, analizira i komentira utjecaj formalnih, neformalnih i 
informalnih 'imbenika u oblikovanju glazbenih preferencija 
 
vrednuje glazbu iskazuju$i otvorenost prema stilskim i !anrovskim razli'itostima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 66666666 

NA KRAJU 1. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA UMJETNOST (DVOGODI(NJI PROGRAM), U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     
1.1.1.1.        
1.1.1.1.        
 

SLU(NO PREPOZNAJE 
I ANALIZIRA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNICE  
I OBLIKOVNE STRUKTURE  

ISTAKNUTIH SKLADBI 

KLASI"NE, TRADICIJSKE I 

POPULARNE GLAZBE.29  
 

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje) i svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice (izvo&a'ki sastav, 
metar, ritam, tempo, dinamika, melodija, 
tonska gra&a, harmonija, glazbeni slog, 
oblik glazbenog djela) istaknutih skladbi 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe. 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje i imenuje 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice i oblikovne 
strukture u skladbama.  

Slu%no prepoznaje i 
razlikuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Uspore&uje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Slu%no analizira i 
svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

A A A A     
1.1.1.1.        
2.2.2.2.    
 

SLU(NO ANALIZIRA 

OSNOVNA OBILJE*JA 

RAZLI"ITIH VRSTA 

GLAZBE TE GLAZBENIH 

STILOVA, PRAVACA I 

*ANROVA.30 
 
 

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava) osnovna 
obilje!ja razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, pravaca i !anrova.  
 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje osnovna 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i 
!anrova. 

Razlikuje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i 
!anrova. 

Uspore&uje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i !anrova.  

Slu%no analizira i 
obja%njava obilje!ja 
razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, 
pravaca i !anrova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Izbor glazbenih djela i redoslijed njihova upoznavanja ostvaruje se u skladu s interesima u'enika i odabiru u'itelja. 
30 Glazbeni stilovi, pravci i !anrovi mogu se usvajati kronolo%ki (dijakronijski pristup) ili integrativno, savladavanjem razli'itih glazbenih pojava (sinkronijski pristup). Izbor dijakronijskog 
ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenog ishoda. 
 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 67676767 

DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
1.1.1.1.    
1.1.1.1.    
 

OSTVARUJE RAZLI"ITE 

GLAZBENE AKTIVNOSTI  
U SKLADU  
S VLASTITIM INTERESIMA  
I SKLONOSTIMA 

(PJEVANJE, SVIRANJE, 
PLES  
I POKRET, 
STVARALA(TVO, 
UPORABA IKT-A).31 

Izvodi napjeve hrvatske i svjetske glazbene 
ba%tine uva!avaju$i sve umjetni'ke 
elemente . 
 
Izvodi plesnu koreografiju razli'itih djela 
klasi'ne, tradicijske i popularne glazbe u 
skupini ili u paru. 
 
Stvara glazbu razli'ite tonske gra&e, 
metro-ritamske organizacije i oblika . 
 
Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem 
drugih u'enika u skupini, opa!a, razumije i 
prihva$a razli'ite uloge i razine 
odgovornosti u skupini te pritom vrednuje 
vlastitu izvedbu i izvedbe drugih. 
 
Pronalazi nova rje%enja u interpretaciji 
glazbe. 
 
U skladu s interesima javno nastupa u 
razredu, %koli ili izvan nje. 

Samostalno ili u skupini ostvaruje razli'ite glazbene aktivnosti  
(pjevanje, sviranje, ples i pokret, stvarala%tvo, uporaba ikt-a) 
 

● Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem drugih 
● Oboga$uje izvo&enje pjesme novim izra!ajnim elementima  
● Vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe drugih 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Napomena: realizacija ishoda ovisi o sklonostima i sposobnostima u'enika te organizaciji procesa u'enja i pou'avanja. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 68686868 

DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
1.1.1.1.    

1.1.1.1. 

OPISUJE IZRAVNI SUSRET 

S GLAZBOM U 

AUTENTI"NOME 

OKRU*JU, PREPOZNAJE  
I IMENUJE KULTURNE 

USTANOVE  

U HRVATSKOJ  
I U SVIJETU. 

Opisuje izravan susret s glazbom u 
autenti'nome okru!ju 
Posje$uje, prepoznaje i imenuje 
znamenite kulturne ustanove u 
hrvatskoj i u svijetu kao autenti'na 
okru!ja za izravan susret s glazbom 
Samostalno se informira, opisuje i 
procjenjuje kulturno-glazbenu ponudu u 

vlastitoj sredini 

1.1.1.1.        
Posje$uje kulturno-
glazbena doga&anja 
 

Posje$uje i opisuje 
kulturno-glazbena 
doga&anja 

Posje$uje, opisuje i 
procjenjuje kulturno-
glazbena doga&anja 

Samostalno se informira, 
opisuje i procjenjuje  
kulturno-glazbenu 
ponudu u vlastitoj 
sredini 

2.2.2.2.        
Posje$uje, prepoznaje i imenuje znamenite kulturne ustanove u Hrvatskoj  i u svijetu kao autenti'na okru!ja 
za izravan susret s glazbom 

C C C C     
1.1.1.1.    
2.2.2.2.    
 

OPISUJE RAZVOJ 

GLAZBENE UMJETNOSTI 

KROZ POVIJEST.32  
 

Opisuje razvoj glazbene umjetnosti kroz 
povijest  
Analizira i uspore&uje glazbeno-stilska 
razdoblja, vrste glazbe, glazbene pravce i 
!anrove u dru%tveno-povijesnome i 
kulturnome kontekstu 

Uz u'iteljevu pomo$ 
okvirno opisuje razvoj 
glazbene umjetnosti 
kroz povijest 

Okvirno opisuje 
vlastitim rije'ima razvoj 
glazbene umjetnosti 
kroz povijest  

Opisuje glazbeno-stilska 
razdoblja u dru%tveno-
povijesnome i kulturnome 
kontekstu 

Analizira i uspore&uje 
glazbeno-stilska 
razdoblja, vrste glazbe, 
glazbene pravce i 
!anrove u dru%tveno-
povijesnome i 
kulturnome kontekstu 

C C C C     
1.1.1.1.        

3.3.3.3. 

ME#UPREDMETNO 

POVEZUJE GLAZBENU 

UMJETNOST  
S DRUGIM 

UMJETNOSTIMA  

I RAZVOJEM DRU(TVA. 

Uspore&uje sredstva i simbole 
umjetni'koga izraza u glazbi i drugim 
umjetnostima 
Prepoznaje i uspore&uje tehnike i 
postupke (ponavljanje, kontrast, 
variranje, ornamentiranje) u glazbi i 
drugim umjetnostima 
Povezuje razvoj glazbe s razvojem 
drugih umjetnosti i dru%tva 

1.1.1.1.    
Uz u'iteljevu pomo$ 
prepoznaje sredstva i 
simbole umjetni'koga 
izraza u glazbenoj 
umjetnosti i drugim 
umjetnostima 

Opisuje sredstva i 
simbole umjetni'koga 
izraza u glazbenoj 
umjetnosti i drugim 
umjetnostima te 
prepoznaje pojedine 
tehnike i postupke u 
razli'itim umjetnostima 

Uspore&uje sredstva i 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima 

Analizira i raspravlja  o 
sredstvima, simbolima, 
tehnikama i postupcima 
u razli'itim 
umjetnostima 

2.2.2.2.    
Povezuje razvoj glazbe s razvojem drugih umjetnosti i dru%tva 

 

 

                                                 
32 Realizacija ishoda ovisi o odabiru sinkronijskog ili dijakronijskog modela. 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

———— 69696969 

NA KRAJU 2. GODINE U"ENJA I POU"AVANJA PREDMETA GLAZBENA UMJETNOST (DVOGODI(NJI PROGRAM), U"ENIK: 

DOMENA A: SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

A A A A     
2.2.2.2.    
1.1.1.1.        
 

SLU(NO PREPOZNAJE 
I ANALIZIRA GLAZBENO-
IZRA*AJNE SASTAVNICE  
I OBLIKOVNE 

STRUKTURE  ISTAKNUTIH 

SKLADBI KLASI"NE, 
TRADICIJSKE I 

POPULARNE GLAZBE.33  
 

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje) i svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice (izvo&a'ki sastav, 
metar, ritam, tempo, dinamika, 
melodija, tonska gra&a, harmonija, 
glazbeni slog, oblik glazbenog djela) 
istaknutih skladbi klasi'ne, tradicijske 
i popularne glazbe. 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje i imenuje 
glazbeno-izra!ajne 
sastavnice i oblikovne 
strukture u skladbama.  

Slu%no prepoznaje u 
razlikuje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Uspore&uje glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

Slu%no analizira i 
svrstava glazbeno-
izra!ajne sastavnice i 
oblikovne strukture u 
skladbama.  

A A A A     
2.2.2.2.    
2.2.2.2.    
 

SLU(NO ANALIZIRA 

OSNOVNA OBILJE*JA 

RAZLI"ITIH VRSTA 

GLAZBE TE GLAZBENIH 

STILOVA, PRAVACA I 

*ANROVA.34 
 

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava) osnovna 
obilje!ja razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, pravaca i !anrova.  
 

Uz u'iteljevu pomo$ i/ili 
ostalih u'enika slu%no 
prepoznaje osnovna 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i !anrova. 

Razlikuje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i !anrova. 

Uspore&uje pojedina 
obilje!ja razli'itih vrsta 
glazbe te glazbenih 
stilova, pravaca i !anrova.  

Slu%no analizira i 
obja%njava obilje!ja 
razli'itih vrsta glazbe te 
glazbenih stilova, 
pravaca i !anrova.  

A A A A     
2.2.2.2.    
3.3.3.3.    
 

SLU(NO ANALIZIRA I 

OBJA(NJAVA OBILJE*JA 

HRVATSKE TRADICIJSKE 

GLAZBE I GLAZBI SVIJETA. 

Slu%no analizira (prepoznaje, razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava) obilje!ja 
hrvatske tradicijske glazbe i glazbi 
svijeta. 

Slu%no prepoznaje 
osnovna obilje!ja 
hrvatske tradicijske 
glazbe i glazbi svijeta.  

Slu%no razlikuje i opisuje 
osnovna obilje!ja 
hrvatske tradicijske 
glazbe i glazbi svijeta. 

U upoznatim skladbama 
slu%no razlikuje i 
uspore&uje osnovna 
obilje!ja hrvatske 
tradicijske glazbe i glazbi 
svijeta. 

U nepoznatim 
skladbama samostalno 
slu%no razlikuje, 
uspore&uje i obja%njava 
osnovna obilje!ja 
hrvatske tradicijske 
glazbe i glazbi svijeta. 

 

                                                 
33 Izbor glazbenih djela i redoslijed njihova upoznavanja ostvaruje se u skladu s interesima u'enika i odabiru u'itelja. 
34 Glazbeni stilovi, pravci i !anrovi mogu se usvajati kronolo%ki (dijakronijski pristup) ili integrativno, savladavanjem razli'itih glazbenih pojava (sinkronijski pristup). Izbor dijakronijskog 
ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju navedenog ishoda. 
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DOMENA B: IZRA"AVANJE GLAZBOM I UZ GLAZBU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

B B B B     
2.2.2.2.    
1.1.1.1.    
 

OSTVARUJE RAZLI"ITE 

GLAZBENE AKTIVNOSTI  
U SKLADU  
S VLASTITIM 

INTERESIMA  
I SKLONOSTIMA 

(PJEVANJE, SVIRANJE, 
PLES  
I POKRET, 
STVARALA(TVO, 
UPORABA IKT-A).35 

Izvodi napjeve hrvatske i svjetske glazbene ba%tine 
uva!avaju$i sve umjetni'ke elemente . 
Izvodi plesnu koreografiju razli'itih djela klasi'ne, 
tradicijske i popularne glazbe u skupini ili u paru. 
Stvara glazbu razli'ite tonske gra&e, metro-
ritamske organizacije i oblika . 
Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem drugih 
u'enika u skupini, opa!a, razumije i prihva$a 
razli'ite uloge i razine odgovornosti u skupini te 
pritom vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe drugih. 
Pronalazi nova rje%enja u interpretaciji glazbe. 
U skladu s interesima javno nastupa u razredu, 
%koli ili izvan nje. 

Samostalno ili u skupini ostvaruje razli'ite glazbene aktivnosti  
(pjevanje, sviranje, ples i pokret, stvarala%tvo, uporaba ikt-a) 
 

● Uskla&uje vlastito izvo&enje s izvo&enjem drugih 
● Oboga$uje izvo&enje pjesme novim izra!ajnim elementima  
● Vrednuje vlastitu izvedbu i izvedbe drugih 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Napomena: realizacija ishoda ovisi o sklonostima i sposobnostima u'enika te organizaciji procesa u'enja i pou'avanja. 
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DOMENA C: GLAZBA U KONTEKSTU 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD RAZRADA ISHODA 
RAZINA USVOJENOSTI 

ZADOVOLJAVAJU#A DOBRA VRLO DOBRA IZNIMNA 

C C C C     
2.2.2.2.        
1.1.1.1.        
 

POSJE)UJE 

KULTURNO-

GLAZBENA 

DOGA#ANJA  
I OPISUJE IZRAVAN 

SUSRET S GLAZBOM U 

AUTENTI"NOME 

OKRU*ENJU. 

Samostalno se informira, posje$uje i procjenjuje 
kulturno-glazbenu ponudu u svojoj sredini 
Opisuje izravan susret s glazbom u autenti'nome 
okru!enju 
Vrednuje kvalitetu i autenti'nost izvedbe glazbenog 
djela 

Posje$uje i kratko 
opisuje kulturno-
glazbena doga&anja 
 

Posje$uje i rabe$i 
stru'ne termine, 
opisuje kulturno-
glazbena doga&anja 
 

Posje$uje kulturno-
glazbena doga&anja, 
samostalno analizira 
pojedine glazbeno-
izra!ajne sastavnice 
odslu%anih djela te 
vrednuje kvalitetu 
izvedbe 

Samostalno se informira, 
posje$uje i procjenjuje  
kulturno-glazbenu 
ponudu u svojoj sredini 
te analizira glazbeno-
izra!ajne sastavnice, 
vrednuje kvalitetu i 
autenti'nost izvedbe  

C C C C     
2.2.2.2.    
2.2.2.2.    
 

OPISUJE RAZVOJ 

GLAZBENE 

UMJETNOSTI 

DRU(TVENO-
POVIJESNOME I 

KULTURNOME 

KONTEKSTU.36  

Opisuje razvoj glazbene umjetnosti kroz povijest 
Analizira i uspore&uje glazbeno-stilska razdoblja, 
vrste glazbe i glazbene pravce i !anrove u 
dru%tveno-povijesnome I kulturnome kontekstu 

Opa!a razvoj 
glazbene umjetnosti 
u dru%tveno- 
povijesnome 
kontekstu 

Opisuje razvoj 
glazbene umjetnosti u 
dru%tveno- 
povijesnome 
kontekstu 

Povezuje glazbene 
stilove, pravce i 
!anrove s kulturnim, 
dru%tvenim i 
povijesnim 
kontekstima 

Analizira i obja%njava 
razvoj razli'itih stilova, 
pravaca i !anrova u 
glazbi u kulturnome i 
dru%tveno-povijesnome 
kontekstu  

C C C C     
2.2.2.2.    
3.3.3.3.    
 

OBJA(NJAVA RAZVOJ 

GLAZBENIH OBLIKA I 

VRSTA U RAZLI"ITIM 

GLAZBENIM 

STILOVIMA I 

PRAVCIMA.37  

Opisuje razvoj glazbenih oblika, glazbenih i 
glazbeno-scenskih vrsta i opa!a njihove sli'nosti i 
razlike u razli'itim glazbenim stilovima i pravcima 
Opisuje i uspore&uje glazbene oblike kao 
mikroorganizaciju i glazbene te glazbeno-scenske 
vrste kao makroorganizaciju glazbenoga djela 

Prepoznaje i navodi 
obilje!ja glazbenih 
oblika i vrsta u 
razli'itim  glazbenim 
stilovima i pravcima 

Opisuje obilje!ja 
glazbenih oblika  i 
vrsta u razli'itim 
glazbenim stilovima i 
pravcima 

Uspore&uje sli'nosti i 
razlike glazbenih 
oblika i vrsta u 
razli'itim glazbenim 
stilovima i pravcima 

Obja%njava razvoj 
glazbenih oblika i vrsta u 
dru%tveno- povijesnome 
kontekstu 

C C C C     
2.2.2.2.    
4.4.4.4.    
 

OPISUJE UTJECAJ 

TRADICIJSKIH 

ELEMENATA NA 

UMJETNI"KI JEZIK 

KLASI"NE I 

POPULARNE GLAZBE. 

Prepoznaje i opisuje tradicijske elemente u klasi'noj 
i popularnoj glazbi  
 
Analizira i procjenjuje utjecaj tradicijskih elemenata 
na umjetni'ki jezik u klasi'noj i popularnoj glazbi 

Prepoznaje 
tradicijske elemente 
u klasi'noj i 
popularnoj glazbi 

Opisuje tradicijske 
elemente u klasi'noj i 
popularnoj glazbi 

Obja%njava utjecaj 
tradicijskih elemenata 
na umjetni'ki jezik 
klasi'ne i popularne 
glazbe 

Analizira i procjenjuje 
utjecaj tradicijskih 
elemenata na umjetni'ki 
jezik klasi'ne i popularne 
glazbe 

 

 

 

                                                 
36 Izbor dijakronijskog ili sinkronijskog modela uvjetovat $e realizaciju ishoda C1 i C2 
37 Realizacija ishoda ovisi o izboru sinkronijskog odnosno dijakronijskog modela. 
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C C C C     

2.2.2.2.    
5.5.5.5. 

ME#UPREDMETNO 

POVEZUJE RAZVOJ 

GLAZBENE UMJET-

NOSTI  
S OSTALIM UMJETNO-

STIMA I RAZVOJEM 

ZNANOSTI. 

Uspore&uje sredstva  
i simbole umjetni'koga izraza u glazbi i u ostalim 
umjetnostima prepoznaje i uspore&uje tehnike i 
postupke (ponavljanje, kontrast, variranje, ornamen-
tiranje) u glazbi i u ostalim umjetnostima  opisuje 
utjecaj elemenata umjetni'koga jezika na do!ivljaj 
umjetni'koga djela povezuje razvoj glazbe s razvo-
jem ostalih umjetnosti i  razvojem znanosti 

1.1.1.1.    
Prepoznaje sredstva 
i simbole umjetni'-
koga izraza u glazbe-
noj umjetnosti i u 
ostalim umjetnosti-
ma 

 Opisuje sredstva i 
simbole umjetni'koga 
izraza u glazbenoj 
umjetnosti i u ostalim 
umjetnostima te pre-
poznaje pojedine 
tehnike i postupke u 
razli'itim umjetnosti-
ma 

 Obja%njava sredstva i 
simbole, tehnike i 
postupke u razli'itim 
umjetnostima 

 Uspore&uje sredstva i 
simbole, tehnike i pos-
tupke u razli'itim umje-
tnostima te opisuje 
njihov utjecaj na jedin-
stven umjetni'ki do!iv-
ljaj   

2.2.2.2.    
Povezuje razvoj glazbe s razvojem drugih umjetnosti, znanosti i op$im razvojem 

C C C C     
2.2.2.2.    
6.6.6.6.        
 

OPISUJE OBLIKOVANJE 

VLASTITIH GLAZBENIH 

PREFERENCIJA. 

Opa!a i opisuje utjecaj formalnih, neformalnih i 
informalnih 'imbenika na glazbene preferencije 
(%kola, dru%tvo, mediji, kultura, kvaliteta i slo!enost 
izvedbe) 
Opisuje vlastite glazbene preferencije 

Opa!a i opisuje utjecaj formalnih, neformalnih i informalnih 'imbenika u oblikovanju glazbenih 
preferencija 
Opisuje vlastite glazbene preferencije 

 

 



NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA

 

E. POVEZANOST S DRUGIM ODGOJNO
TEMAMA I OSTALIM PREDMETIMA

PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRU"JIMA IME#UPREDM
PREDMETIMA 

———— 73737373 

ME#UPREDMETNIM 
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F. U"ENJE I POU"AVANJE NASTAVNOGA PREDMETA GLAZBENA KULTURA I GLAZBENA 
UMJETNOSTI 

U!enje i pou!avanje glazbe temelji se na obilje"jima otvorenoga i humanisti!kog kurikulumaotvorenoga i humanisti!kog kurikulumaotvorenoga i humanisti!kog kurikulumaotvorenoga i humanisti!kog kurikuluma u kojemu su sve 
aktivnosti usmjerene realizaciji visoko kvalitetnoga, u!inkovitog, poticajnog procesa u!enja i pou!avanja. Utvr%e-
ni se odgojno-obrazovni ishodi ostvaruju u skladu sa sposobnostima, iskustvima, interesima i preferencijama 
svakoga u!enika. 

Otvorena struktura nastave omogu#uje u!iteljima da zadane kurikulumske jezgre preoblikuju u izvedbene 
materijale: 

● koriste#i vlastiti kreativni potencijal, slobodnim odabirom i organizacijom sadr"aja i na!ina rada 

● u skladu sa suvremenim metodi!kim spoznajama i dostupnom tehnologijom 

● u suradnji s u!enicima, uva"avaju#i razli!itosti glazbenih do"ivljaja, posebnosti u stilovima u!enja, stup-
nju sposobnosti i razvojnih vje$tina. 

Svakomu je u!itelju predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost ukazana mogu#nost da, u skladu sa sklono-
stima i preferencijama u!enika, samostalno utvrdi izvedbene aktivnosti organiziraju#i odgojno-obrazovne ishode 
iz tri me%usobno povezane domene. Upravo je iz toga razloga uloga kompetentnoga u!itelja u realizaciji nastave 
glazbe izrazito zna!ajna. U!itelj u odgojno-obrazovnome procesu ostvaruje cijelu paletu glazbenih aktivnosti koje 
polaze od izravnoga pou!avanja do projektne nastave kojom se u!enje glazbe pro$iruje izvan okvira $kolskoga sata 
i u!ionice. 

U u!enju i pou!avanju glazbe bitno je: 

● najboljim putovima stjecati glazbene sposobnosti, pritom ne zaboravljaju#i da je u realizaciji svih glazbe-
nih aktivnosti proces va"niji od rezultata 

● kognitivnim, psihomotornim i afektivnim dimenzijama razvijati u!enika 

● pomno odabirati tehnologije za u!enje i pou!avanje, u naj$irem smislu te rije!i, te odabirati kvalitetne 
glazbene literature koja zadovoljava stru!no-glazbene, pedago$ke, dru$tvene i umjetni!ke/estetske krite-
rije 

● uspostavljati demokratsko, kreativno i opu$teno ozra!je koje #e sve u!enike potaknuti na sudjelovanje u 
glazbenim aktivnostima, zainteresirati ih za glazbu te pobuditi u njima osje#aj zadovoljstva. 

Aktivnosti u pou'avanju i u'enju glazbe  

SLU!ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE 

U pou!avanju i u!enju glazbe sve se zna!ajne aktivnosti temelje na slu$nome iskustvu. Pri aktivnome, analiti!ki 
usmjerenom i vi$ekratnom slu$anju glazbe glazbeno je djelo sredstvo upoznavanja: 

● glazbeno-izra"ajnih sastavnica, od obilje"ja tona do izvo%a!kih sastava 
● principa organizacije glazbenoga djela, od elemenata glazbenoga oblikovanja te jednostavnijih i slo"enijih 

glazbenih oblika (mikroorganizacija) do glazbenih i glazbeno-scenskih vrsta (makroorganizacija) 
● klasi!ne glazbe razli!itih stilskih razdoblja i njihovih predstavnika kao sastavnoga dijela visoke kulture 
● glazbe svih regija Republike Hrvatske (uklju!uju#i glazbu manjinskih zajednica) i raznolike glazbe svijeta 

kao sastavnoga dijela tradicijske kulture   
● popularne, jazz i filmske glazbe te razli!itih "anrova i subkultura. 

Slu$anje je glazbe aktivnost koja pru"a najvi$e mogu#nosti za estetski odgoj u!enika. Pritom glazbeno djelo posta-
je jednim od ciljeva u!enja i pou!avanja glazbe i upoznaje se zbog njegove ljepote i utvr%ene trajne vrijednosti. 
Sadr"aji, predstavljeni aktivno$#u slu$anja, trebaju za u!enike biti atraktivni, a u tehni!kome i izvedbenom pogle-
du najbolje mogu#e kvalitete. S obzirom na dob u!enika potrebno je paziti na trajanje i karakter skladbi te mogu#-
nosti njihova povezivanja s razli!itim kontekstima. U!enike treba upoznati s najkvalitetnijim glazbenim djelima 
razli!itih razdoblja, stilova, vrsta i "anrova kako bi se uspostavila vrijednosna mjerila za estetsko i kriti!ko do"iv-
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ljavanje glazbe i u!enicima se razvio glazbeni ukus. Od posebne je va"nosti izravan susret s glazbom u autenti!-
nome okru"ju (kulturno-glazbeni doga%aji izvan $kole, ali i u $koli) i treba ga omogu#iti u!enicima $to vi$e. Fleksi-
bilnost procesa u!enja i pou!avanja, koju pru"a otvoreni kurikulum i realizacija projektnih tjedana, omogu#uje 
sudjelovanje u kulturno-glazbenim doga%ajima i u sklopu redovne nastave.   

PJEVANJE 

Podru!je pjevanja organizira se i provodi poticanjem aktivnoga sudjelovanja u!enika radi njegovanja glasa i razvi-
janja kulture lijepoga pjevanja. Svjesna #e aktivnost rezultirati uklju!eno$#u u!enika u izra"ajnijoj i boljoj inter-
pretaciji odre%ene pjesme. Krajnji rezultat u!enja pjesme bit #e lijepo izvedena pjesma, s jasnim i razumljivim 
tekstom te tempom i dinamikom uskla%enim karakteru pjesme. Posebna se pozornost usmjerava pravilnomu 
pjeva!kom razvoju i ostvarivanju pjeva!kih potencijala te mogu#em usmjeravanju na dodatno bavljenje pjeva-
njem u razli!itim izvannastavnim/izbornim sadr"ajima. Lijepo #e pjevanje kod u!enika razviti senzibilitet za glaz-
bu, potaknuti emocionalne reakcije i pospje$iti stjecanje kompetencija za estetskim i kriti!kim vrednovanjem 
glazbe. 

Pjesme se u u!enju i pou!avanju glazbe u!e usvajanjem po sluhu, bez obvezatnoga zapam#ivanja teksta. U!itelj 
pritom na instrumentu (klavijature, gitara, harmonika) izvodi harmonijsku pratnju, a pjevanje uz matricu bi treba-
lo izbjegavati. Prilikom odabira pjesama, koje mogu biti umjetni!ke, dje!je ili tradicijske, mora se uva"avati: 

● zanimljivost i atraktivnost, ali i umjetni!ka vrijednost pjesama 
● interes i dob u!enika te u skladu s time primjerena te"ina pjesama (opseg i struktura melodije, ritamske 

figure i kombinacije, prikladan tempo)  
● jasno#a teksta i primjerenost sadr"aja 
● interkulturno na!elo prema kojemu #e u!enici upoznati pjesme razli!itih kultura, na razli!itim jezicima i 

narje!jima, uz odgovaraju#u etnomuzikolo$ku obradu. 
 
SVIRANJE 

Kvalitetno realizirana aktivnost sviranja otvara mogu#nost aktivnoga sudjelovanja u!enika u reprodukciji i inter-
pretaciji jednostavnijih glazbenih djela. Za potrebe sviranja u!enici usvajaju simbole glazbenoga pisma. Aktivnosti 
sviranja mogu biti: 

● sviranje metra i ritma 
● sviranje melodije i/ili harmonijske pratnje 
● glazbeno stvarala$tvo i ritamska/melodijska/harmonijska improvizacija. 

U skladu s interesima, sposobnostima i dobi u!enika sviranje se mo"e realizirati na dje!jem instrumentariju38, 
kori$tenjem tijela kao instrumenta (tjeloglazba), na „pravim“ instrumentima te proizvodnjom zvuka na elektron-
skim instrumentima i/ili ra!unalu.  

GLAZBENE IGRE I STVARALA!TVO 

Glazbene se igre na razli!ite na!ine mogu primijeniti u svim odgojno-obrazovnim ciklusima. Postoje glazbene igre 
koje:  

● uklju!uju pjevanje i/ili druge aktivnosti izvo%enja glazbe 
● pospje$uju slu$nu percepciju i pam#enje glazbe 
● uz slu$anje glazbe u!enike poti!u na ples i pokret 
● uklju!uju glazbeno stvarala$tvo (uz mogu#u uporabu IKT-a)  
● slu"e kao sredstvo ponavljanja i utvr%ivanja razli!itih „glazbenih znanja“. 

Glazbenim se igrama zna!ajni glazbeni pojmovi i !injenice usvajaju nesvjesno, uz zabavu, a igre sa slu$anjem 
doprinose pam#enju kvalitetnih i trajno vrijednih glazbenih djela i razvoju glazbenoga ukusa. Kvalitetno osmi$-
ljene ra!unalne glazbene igre pozitivno utje!u na kognitivni, psihomotorni i afektivni razvoj u!enika.     

                                                 
38Glazbene instrumente u prvome ciklusu mogu samostalno izraditi i sami u'enici. Dje'ji instrumentarij podrazumijeva 
ritamske i melodijske udaraljke zadovoljavaju$e kvalitete. 
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Va"no je istaknuti da se kreativne glazbene aktivnosti ne poistovje#uju isklju!ivo sa stvaranjem glazbe. One 
uklju!uju zami!ljanje (npr. gdje, kada i kako bi se mogla izvesti odre%ena skladba), pretpostavljanje (npr. u kojim se 
smjerovima mogu razvijati odre%ene vrste glazbe u budu#nosti), planiranje (npr. osmi$ljavanje i organizacija 
glazbene izvedbe), predvi"anje (npr. procjena mogu#ih prepreka u realizaciji glazbeno-umjetni!koga projekta) i 
pobolj!avanje (npr. prilagodba i promjena aktivnosti u skladu s postavljenim ciljevima). 

Aktualne potrebe u!enika upu#uju na uporabu    informacijskoinformacijskoinformacijskoinformacijsko----komunikacijske tehnologijekomunikacijske tehnologijekomunikacijske tehnologijekomunikacijske tehnologije    (IKT) u svrhu stru!-
noga i didakti!kog oboga#ivanja kurikuluma predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost. Pou!avanje i u!e-
nje s pomo#u IKT-a uklju!uje rad s ra!unalnim programima namijenjenim e-u!enju, slu"enje dru$tvenim mre-
"ama, programskim alatima za uvje"bavanje glazbenih znanja i vje$tina, izvo%enje, skladanje, ure%ivanje, snima-
nje i improvizaciju, izradu prezentacijskih izvje$#a i naposljetku, povezivanje u!enika, razreda, $kola i lokalne 
zajednice. Digitalna tehnologija koristan je alat koji mo"e obogatiti redovnu nastavu, omogu#iti dostupnost razno-
likim glazbenim sadr"ajima i osuvremeniti cjelokupni proces u!enja i pou!avanja. 

Organizacija odgojno-obrazovnoga procesa 

Prilikom organizacije u!enja i pou!avanja glazbe treba uzeti u obzir da se u!enici susre#u s glazbom i upoznaju je 
u razli!itim formalnim, neformalnim i informalnim kontekstima, a to su: 

a)  u!ionicau!ionicau!ionicau!ionica odnosno opremljen kabinet za u!enje i pou!avanje predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost 

b)  $kola$kola$kola$kola kao poticajan prostor za realizaciju glazbenih i ostalih umjetni!kih aktivnosti 

c)  izvanu!ioni!ko okru"jeizvanu!ioni!ko okru"jeizvanu!ioni!ko okru"jeizvanu!ioni!ko okru"je prigoda je za izravan i autenti!an susret s glazbom (kazali$ta, koncertne dvorane, 
operne ku#e, ali i razli!ite situacije iz svakodnevnoga "ivota) 

d) virtualno okru"jevirtualno okru"jevirtualno okru"jevirtualno okru"je (mediji/internet), pri !emu je u!enike potrebno odgojiti za kriti!ki i selektivan pristup 
glazbenoj ponudi. 

Pou!avanje i u!enje glazbe u svim je odgojno-obrazovnim ciklusima i na svim razinama zastupljeno s jednim 
satom tjedno, a odgojno-obrazovni proces pro$iruje se na izvanu!ioni!ko u!enje, odnosno izborne i izvannastav-
ne aktivnosti. Specijalizirana u!ionica (kabinet) za pou!avanje i u!enje je uz standardna sredstva i pomagala op-
remljena ure%ajima za reprodukciju audiozapisa i videozapisa (hi-fi linija, ra!unalo s pristupom internetu, kvalite-
tni zvu!nici i projektor), glasovirom i/ili nekim drugim instrumentom, dje!jim instrumentarijem te ostalom op-
remom u skladu sa stru!nim i pedago$kim zahtjevima u!itelja i potrebama u!enika. Pou!avanje i u!enje se ostva-
ruje i u drugim, u!enju i pou!avanju primjerenim, prostorima u kojima #e u!enici razli!itim aktivnostima, na 
primjeren i kreativan na!in, ostvariti odgojno-obrazovne ishode i obogatiti osobna kulturna iskustva.  

Realizacijom odgojno-obrazovnih ishoda u razli!itim oblicima izvanu!ioni!koga u!enja u!enici se dodatno poti!u 
na sudjelovanje u brojnim izvannastavnim i izbornim aktivnostima. Tako se kod u!enika stvara potreba za cjelo-
"ivotnim istra"ivanjem glazbe, daljnjim razvijanjem glazbenih sposobnosti i vje$tina, produbljivanjem “glazbenih 
znanja” i naposljetku, sudjelovanjem u glazbenome "ivotu zajednice, u ulozi stvaratelja, izvo%a!a ili publike. Iz-
vannastavne/izborne aktivnosti su, uz redovno u!enje i pou!avanje , neizostavan dio procesa u!enja i pou!avanja 
i omogu#uju kvalitetan umjetni!ki rast i razvoj svakoga u!enika, stoga trebaju biti omogu#ene i ponu%ene u!eni-
cima tijekom svih odgojno-obrazovnih ciklusa. Te su aktivnosti okarakterizirane principom dobrovoljnoga uklju-
!ivanja u!enika i elasti!nom strukturom koja se oblikuje u skladu s potrebama, "eljama i sklonostima u!enika, 
posebno djeluju#i na njihov afektivni razvoj. Raznovrsna ponuda izvannastavnih/izbornih aktivnosti !ini kreati-
van odmak od redovnoga pou!avanja i u!enja te je zasnovana na suvremenim metodama i postupcima odgojno-
obrazovnoga djelovanja radi razvoja i poticanja umjetni!kih sklonosti i preferencija. Uvo%enje pedago$kih inova-
cija u razli!ite izvannastavne/izborne aktivnosti utje!e na unaprje%enje cjelokupnoga procesa u!enja i pou!ava-
nja, uklju!uju#i i redovno pou!avanje i u!enje glazbe. Te aktivnosti uklju!uju: 

● glazbene radionice, igraonice i slu$aonice 

● razli!ite ansamble (komorni sastavi, zborovi i orkestri) 

● umjetni!ke projekte u kojima su uz glazbu implementirane i druge umjetnosti (npr. postava mjuzikla) 
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● interdisciplinarne projekte u kojima se glazba povezuje s ostalim predmetima/ podru!ji-
ma/me%upredmetnim temama 

● izvanu!ioni!ko u!enje koje uklju!uje posjete glazbeno-kulturnim ustanovama i glazbeno-edukativne izle-
te. 

 
Pou!avanjem i u!enjem glazbe u svim se glazbenim aktivnostima ostvaruje potpuno povezivanje svih u!enika i 
pru"a im se prilika za otkrivanje i najbolji razvoj individualnih glazbenih kompetencija. U!itelj glazbe uva"ava 
ekonomske, socijalne, kulturolo$ke, vjerske i svjetonazorske razlike me%u u!enicima i pristupa individualno sva-
komu u!eniku, koliko je to mogu#e s obzirom na broj u!enika u razrednome odjeljenju. Istodobno te"i povezanos-
ti naj!e$#e heterogenih razreda koji su vrlo bitni za realizaciju, pra#enje i vrednovanje zajedni!kih glazbenih ak-
tivnosti poput pjevanja, sviranja, pokreta uz glazbu i glazbenih igara. S posebnom pozorno$#u treba pristupiti 
planiranju zadataka za u!enike s te$ko#ama i omogu#iti im glazbena iskustva u skladu s njihovim mogu#nostima. 
Ti #e u!enici u!enjem glazbe dobiti priliku za razvijanje kreativnoga mi$ljenja, slu$ne, izra"ajne, motori!ke i soci-
jalne vje$tine. Va"na uloga u!itelja je otkrivanje darovitih u!enika i njegovanje darovitosti. 

U'enici s te%ko$ama i daroviti u'enici 
 
Radi zadovoljavanja odgojno-obrazovnih potreba u!enika s te$ko#ama kurikulum se prilago%uje u skladu sa 
smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u!enja i vrednovanje postignu#a djece i u!enika s te$ko-
#ama. 
Radi zadovoljavanja odgojno-obrazovnih potreba darovitih u!enika uvodi se razlikovni kurikulum u skladu sa 
smjernicama Okvira za poticanje iskustava u!enja i vrednovanje postignu#a darovite djece i u!enika.  
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G. VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA U NASTAVNOME PREDMETU GLAZBENA 
KULTURA I GLAZBENA UMJETNOST 

U svim su domenama predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost prisutni sljede#i pristupi vrednovanja: 

a) vrednovanje za u!enjea) vrednovanje za u!enjea) vrednovanje za u!enjea) vrednovanje za u!enje 

b) vrednovanje kao u!enjeb) vrednovanje kao u!enjeb) vrednovanje kao u!enjeb) vrednovanje kao u!enje    

c) vrednovanje nau!enogac) vrednovanje nau!enogac) vrednovanje nau!enogac) vrednovanje nau!enoga 

 
VREDNOVANJE ZA U$ENJE 

Ovaj se pristup vrednovanju u u!enju i pou!avanju glazbe odvija za vrijeme sâmoga procesa u!enja i pou!avanja. 
Na po!etku svake godine/ciklusa/razine odgoja i obrazovanja od iznimne je va"nosti utvrditi inicijalnu sliku o 
sposobnostima i vje$tinama u!enika te njihovim interesima, navikama i preferencijama. U skladu s inicijalnim 
procjenama kontinuirano #e se i sustavno nadogra%ivati proces u!enja i pou!avanja te pomno pratiti individualni 
i zajedni!ki napredak u!enika. Kvalitativne povratne informacije bit #e poticaj u!enicima da pobolj$aju u!enje i 
posebno #e biti od pomo#i u razumijevanju sljede#ih procesa. 

1. Razvoj strategija za slu$anje glazbe, kao alata za uspje$nu analizu glazbe, kriti!ki pristup glazbenome dje-
lu i estetski do"ivljaj. 

2. Razvoj vlastitih glazbenih sposobnosti i vje$tina, koji uklju!uje odgovaraju#i i najbolji odabir glazbenih 
aktivnosti koje bi pospje$ile taj razvoj. 

3. Razvoj metakognitivnih vje$tina, kao alata za povezivanje slu$noga iskustva i razli!itih glazbenih i ostalih 
znanja.    

 

Tehnike prikupljanja podataka u vrednovanju za u!enje jesu: pra#enje, promatranje i bilje"enje u!eni!kih aktiv-
nosti, analiza u!eni!ke izvedbe, procjena rada u skupini i razgovor s u!enikom.     

Osim aktivnosti tijekom redovnoga u!enja i pou!avanja glazbe kontinuirano se prati: 

a) zainteresiranost u!enika za glazbeno-kulturna doga%anja  
b) sudjelovanje u!enika u glazbenim/umjetni!kim aktivnostima izvan redovnoga u!enja i pou!avanja 
c) u!enikovo samostalno pra#enje i istra"ivanje glazbe medija i/ili interneta. 

VREDNOVANJE KAO U$ENJE 

Vrednovanje kao u!enje u u!enju i pou!avanju glazbe poti!e u!enike na pra#enje, refleksiju i samovrednovanje 
vlastitoga u!enja. Osim vlastitoga rada u!enici #e vrednovati rad i napredak drugih u!enika te zajedni!ke glazbene 
aktivnosti, ali i samu glazbu - izvedbu glazbenoga djela i glazbeno djelo kao takvo. Vrednovanje kao u!enje u u!e-
nju i pou!avanju glazbe podrazumijeva: 

● samoanalizu i samovrednovanje 

● procjenu izvedbe i/ili stvaranja glazbe (vlastita, drugih u!enika, zajedni!ka aktivnost) 

● kriti!ko vrednovanje glazbenoga djela upoznatog slu$anjem ili odre%enom glazbenom aktivno$#u, prim-
jenjuju#i utvr%ene estetske kriterije    

● vrednovanje izvedbe glazbenoga djela do"ivljenoga u izravnome ili autenti!nom okru"ju, koje uklju!uje 
vrednovanje originalnosti izvedbe, primjerenost izvedbe odre%enomu kontekstu (mjestu i publici) te pri-
hva#anje djela od strane publike    
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VREDNOVANJE NAU$ENOGA 

Vrednovanje nau!enoga u u!enju i pou!avanju glazbe - usvojenih znanja, vje$tina i stavova - uskla%uje se s defini-
ranim odgojno-obrazovnim ishodima kurikuluma predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost, razradom 
klju!nih sadr"aja ishoda i razli!itih razina usvojenosti (zadovoljavaju#a, dobra, vrlo dobra i iznimna). U skladu s 
domenama predmeta obvezni elementi vrednovanjaobvezni elementi vrednovanjaobvezni elementi vrednovanjaobvezni elementi vrednovanja (zadane sastavnice) koji rezultiraju opisnom i/ili broj!a-
nom ocjenom jesu: 

1.1.1.1. slu$anje i upoznavanje glazbeslu$anje i upoznavanje glazbeslu$anje i upoznavanje glazbeslu$anje i upoznavanje glazbe    

2.2.2.2. aktivnosti u u!enju i pou!avanju glazbeaktivnosti u u!enju i pou!avanju glazbeaktivnosti u u!enju i pou!avanju glazbeaktivnosti u u!enju i pou!avanju glazbe    

3.3.3.3. razumijevanje glazbe u konteksturazumijevanje glazbe u konteksturazumijevanje glazbe u konteksturazumijevanje glazbe u kontekstu    

U skladu s realizacijom procesa u!enja i pou!avanja u odre%enome odgojno-obrazovnom ciklusu/razredu u!itelj 
po potrebi mo"e posebno vrednovati neke elemente unutar zadanih sastavnica. Na primjer, posebni elementi 
vrednovanja mogu biti pjevanje, sviranje, poznavanje glazbala, glazbeno-stilska razdoblja, me"upredmetno povezivanje i 
sli!no.  

Poznavanje glazbePoznavanje glazbePoznavanje glazbePoznavanje glazbe    element je vrednovanja (ne nu"no i sastavnica ocjene) koji se pojavljuje u svim domenama: 
glazba se ne upoznaje isklju!ivo aktivno$#u slu$anja, nego i njezinim izvo%enjem i do"ivljavanjem u odre%enome 
kontekstu. Poznavanje !injenica i definicija nema nikakvu zna!ajniju vrijednost, osim ako se ne mo"e prakti!no 
primijeniti u analizi glazbenoga djela. Tehnike prikupljanja podataka radi vrednovanja nau!enoga razli!iti su us-
meni i pisani oblici provjere, samostalni radovi u!enika, dnevnici slu$anja i bilje$ke o pra#enju izvedbenih aktiv-
nosti. Elementi vrednovanja su uskla%eni s jasno odre%enim odgojno-obrazovnim ishodima (tablica 1). 

Tablica 1. Elementi vrednovanja po domenama predmeta 

 
SLU'ANJE I UPOZNAVANJE 

GLAZBE 

 
AKTIVNOSTI 

U U(ENJU I POU(AVANJU 
GLAZBE 

 

 
RAZUMIJEVANJE GLAZBE  

U KONTEKSTU 

opa"anje, razlikovanje 
i analiziranje glazbeno-

izra"ajnih sastavnica (ovisno o 
dobi u!enika, odnosno razre-

du/ciklusu/razini) 

uklju!enost u!enika u realizaci-
ju zajedni!kih glazbenih aktiv-

nosti 

razumijevanje uloge glazbe kroz 
povijest i u svakodnevnome 

"ivotu 
te povezivanje glazbe s drugim 
umjetnostima i razvojem zna-

nosti 

slu$no identificiranje obilje"ja 
razli!itih vrsta glazbe 
i djela te predstavnika 

glazbeno-stilskih razdoblja (ovi-
sno o dobi u!enika, odnosno 

razredu/ciklusu/razini) 

individualna glazbena 
aktivnost u!enika 

(ne ocjenjuje se kao vje$tina) 

razumijevanje dru$tveno- povi-
jesnih i kulturnih uvjeta razvoja 
razli!itih vrsta glazbe, opa"anje 
njihova me%usobnoga utjecaja i 

pro"imanja 

slu$no prepoznavanje 
i imenovanje odre%enoga broja 

skladbi/skladatelja 
(ovisno o dobi u!enika, odnosno 

razredu/ciklusu/razini) 

posjet kulturno-glazbenim us-
tanovama/doga%anjima 

i sudjelovanjeu glazbeno-
kulturnome "ivotu 
$kole i zajednice 

osobni osvrt na glazbu u prila-
go%enom ili autenti!nom okru"-

ju (u pisanom ili usmenom 
obliku) 
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Potrebno je i neophodno naglasiti koji se elementi u u!enju i pou!avanju glazbe

● poznavanje notnoga pisma 
● razina glazbene izvedbe (vje$tina pjevanja/sviranja) 
● verbalne informacije o glazbi koje nisu povezane sa slu$nim iskustvom u!enik

lja) 
U!enike koji su u odre%enim aktivnostima (slu$na analiza, pjevanje, sviranje, ali i glazbeno stvarala$tvo) postigli 
iznimnu razinu, mo"e se vrednovati broj!anom ocjenom i potaknuti za daljnji napredak.

IZVJE()IVANJEIZVJE()IVANJEIZVJE()IVANJEIZVJE()IVANJE    

Svrha izvje$#ivanja je pravodobna, jasna i to!na povratna informacija u!enicima, roditeljima i u!iteljima o posti
nu#ima u trima postoje#im predmetnim domenama, ali i u napredovanju u razvoju socijalnih, komunikacijskih i 
metakognitivnih vje$tina.  

● U prvome odgojno-obrazovnom ciklusu
gnu#a na ljestvici od triju stupnjeva: potrebna podr$ka, u skladu s o!ekivanjima, iznimno u odnosu na 
o!ekivanja.  

● U!eni!ka se postignu#a u drugome odgojno
prvome ciklusu, uz dodatno vrednovanje broj!anom ocjenom

● U tre#emu, !etvrtom i petom odgojno
usvojenosti specifi!nih glazbenih kompetencija u!it
kompetencija: odgovornost, samostalnost i samoinicijativnost, komunikacija i suradnja.  

 
ODRE#IVANJE ZAKLJU"NODRE#IVANJE ZAKLJU"NODRE#IVANJE ZAKLJU"NODRE#IVANJE ZAKLJU"NE E E E ((((PRPRPRPR))))OCJENEOCJENEOCJENEOCJENE

Zaklju!na (pr)ocjena postignu#a u!enika u u!enju i pou!avanju glazbe proizlazi iz j
odgojno-obrazovnih ishoda. Davanje va"nosti pojedinoj domeni u dono$enju zaklju!ne (pr)ocjene treba biti u 
suglasju sa zastupljeno$#u domena u u!enju i pou!avanju glazbe kroz odgojno
domena u pojedinim ciklusima prilikom dono$enja zaklju!ne (pr)ocjene mo"e se okvirno prikazati (slika 
i odrediti to!nim postotcima/ponderima, s obzirom na prirodu sâme glazbe, pa tako i predmeta Glazbena kultura 
/ Glazbena umjetnost. 

 

Slika 12. Zastupljen
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no je i neophodno naglasiti koji se elementi u u!enju i pou!avanju glazbe    ne#e ocjenjivatine#e ocjenjivatine#e ocjenjivatine#e ocjenjivati

razina glazbene izvedbe (vje$tina pjevanja/sviranja)  
verbalne informacije o glazbi koje nisu povezane sa slu$nim iskustvom u!enika (npr. "ivotopisi skladat

U!enike koji su u odre%enim aktivnostima (slu$na analiza, pjevanje, sviranje, ali i glazbeno stvarala$tvo) postigli 
iznimnu razinu, mo"e se vrednovati broj!anom ocjenom i potaknuti za daljnji napredak. 

vje$#ivanja je pravodobna, jasna i to!na povratna informacija u!enicima, roditeljima i u!iteljima o posti
nu#ima u trima postoje#im predmetnim domenama, ali i u napredovanju u razvoju socijalnih, komunikacijskih i 

obrazovnom ciklusu nema broj!anih ocjena, a koristi se kvalitativno opisivanje post
gnu#a na ljestvici od triju stupnjeva: potrebna podr$ka, u skladu s o!ekivanjima, iznimno u odnosu na 

drugome odgojno-obrazovnom ciklusu kvalitativno opisuju na isti na!in kao u 
prvome ciklusu, uz dodatno vrednovanje broj!anom ocjenom39.  

tre#emu, !etvrtom i petom odgojno-obrazovnom ciklusu odre%uju se zaklju!ne broj!ane ocjene. Osim 
usvojenosti specifi!nih glazbenih kompetencija u!itelj daje procjenu odre%enih sastavnica generi!kih 
kompetencija: odgovornost, samostalnost i samoinicijativnost, komunikacija i suradnja.  

OCJENEOCJENEOCJENEOCJENE    

Zaklju!na (pr)ocjena postignu#a u!enika u u!enju i pou!avanju glazbe proizlazi iz jasno odre%enih i razra%enih 
obrazovnih ishoda. Davanje va"nosti pojedinoj domeni u dono$enju zaklju!ne (pr)ocjene treba biti u 

suglasju sa zastupljeno$#u domena u u!enju i pou!avanju glazbe kroz odgojno-obrazovnu vertikalu. Izra"enost 
dinim ciklusima prilikom dono$enja zaklju!ne (pr)ocjene mo"e se okvirno prikazati (slika 

i odrediti to!nim postotcima/ponderima, s obzirom na prirodu sâme glazbe, pa tako i predmeta Glazbena kultura 

Zastupljenost domena u odre"ivanju zaklju#ne (pr)ocjene. 
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ne#e ocjenjivatine#e ocjenjivatine#e ocjenjivatine#e ocjenjivati broj!ano: 

a (npr. "ivotopisi skladate-

U!enike koji su u odre%enim aktivnostima (slu$na analiza, pjevanje, sviranje, ali i glazbeno stvarala$tvo) postigli 
 

vje$#ivanja je pravodobna, jasna i to!na povratna informacija u!enicima, roditeljima i u!iteljima o postig-
nu#ima u trima postoje#im predmetnim domenama, ali i u napredovanju u razvoju socijalnih, komunikacijskih i 

nema broj!anih ocjena, a koristi se kvalitativno opisivanje posti-
gnu#a na ljestvici od triju stupnjeva: potrebna podr$ka, u skladu s o!ekivanjima, iznimno u odnosu na 

kvalitativno opisuju na isti na!in kao u 

odre%uju se zaklju!ne broj!ane ocjene. Osim 
elj daje procjenu odre%enih sastavnica generi!kih 

kompetencija: odgovornost, samostalnost i samoinicijativnost, komunikacija i suradnja.   

asno odre%enih i razra%enih 
obrazovnih ishoda. Davanje va"nosti pojedinoj domeni u dono$enju zaklju!ne (pr)ocjene treba biti u 

obrazovnu vertikalu. Izra"enost 
dinim ciklusima prilikom dono$enja zaklju!ne (pr)ocjene mo"e se okvirno prikazati (slika 12), ali ne 

i odrediti to!nim postotcima/ponderima, s obzirom na prirodu sâme glazbe, pa tako i predmeta Glazbena kultura 
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1. - 4. razred osnovne %kole 

U prvome odgojno-obrazovnom ciklusu i ve#em dijelu drugoga odgojno
meni Izra"avanje glazbom i uz glazbu, s time da #e se glazbene aktivnost
no$#u u!enika, a ne kao glazbeno-izvo%a!ke i/ili stvarala!ke vje$tine.
rema za opa"anje i razlikovanje slo"enijih glazbeno
upoznavat #e se na temelju slu$anja i aktivnoga muziciranja. Te #e domene imati manji udio u dono$enju zaklju
ne (pr)ocjene. 

5. - 8. razred osnovne %kole 

Prelaskom iz drugoga u tre#i odgojno
postupno prenosi na domenu Slu$anje i upoznavanje glazbe. 
su najbolja je za do"ivljaj, analizu i razumijevanje 
tona, izvo%a!a i na!ina izvo%enja te oblikovnih struktura.

1. - 4. razred srednje %kole 

U !etvrtome i petom ciklusu, naglasak je na komplementarnosti domena Slu$anje i upoznavanje glazbe i Glazba u 
kontekstu. Razli!ite se glazbene aktivnosti u sklopu domene Izra"avanje glazbo
sklonostima i sposobnostima u!enika i ne moraju biti dio zaklju!ne (pr)ocjene.
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obrazovnog ciklusa  naglasak je na do-
i (pr)ocjenjivati uklju!eno$#u i motivira-

Slu$anje glazbe u ranijim je ciklusima prip-
izra"ajnih sastavnica i obilje"ja, a domena Glazba u kontekstu 

upoznavat #e se na temelju slu$anja i aktivnoga muziciranja. Te #e domene imati manji udio u dono$enju zaklju!-

naglasak se s domene Izra"avanje glazbom i uz glazbu 
Dob u!enika u tre#emu odgojno-obrazovnom ciklu-

glazbenih djela slu$nim opa"anjem i razlikovanjem obilje"ja 

U !etvrtome i petom ciklusu, naglasak je na komplementarnosti domena Slu$anje i upoznavanje glazbe i Glazba u 
m i uz glazbu ostvaruju u skladu sa 

obrazovnih ishoda u predmetima Glazbena kultura / Glazbena umjetnost.  
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H. DODATAK 

RAZRED: PREPORU$ENE SKLADBE40 PREPORU$ENE PJESME/BROJALICE PREPORU$ENE GLAZBENE IGRE 

1. RAZRED KLASI$NA GLAZBA 

M. P. Musorgski: Ples pili$a iz suite Slike s 
izlo!be; P. I. "ajkovski:  Ples #e$erne vile iz 
baleta Ora#ar; B. Bartók: Igra; R. Matz: 
Humoreska; B. Smetana: Vltava (tema); A. 
Vivaldi: Ljeto, 3. stavak (ulomak); N. Rim-
ski-Korsakov: Bumbarov let iz opere Pri"a 
o caru Saltanu 

P. I. "ajkovski: Ruski ples iz baleta Ora#ar; 
R. Schumann: Divlji jaha" iz Albuma za 
mlade; C. Saint-Saëns: Klokani 
i Labud iz suite Karneval !ivotinja; I. L. 
Kalinski: Stari dubrova"ki plesovi (ples br. 
1); W. A. Mozart: Zbor sa zvon"i$ima iz 
opere %arobna frula;  L. Boccherini: Me-
nuet; V. Lisinski: Ribar; J. Runjanin, A. 
Mihanovi$: Lijepa na#a domovino 

TRADICIJSKA GLAZBA 

Zavi'ajna hrvatska tradicijska glazba;41 
Ingoma, 
kraljevski bubnjevi iz Burundija 

Hrvatska tradicijska glazba u!eg zavi'aj-
nog podru'ja;42 

Morning has broken u izvedbi C. Steven-
sa; The Irish Rover (Irska) 

PJESME ZA DJECU 

J. B. Lully: Dok mjesec sja; L. van Beetho-
ven: Pti'ja tuga 

B. Bjelinski: Pjesma cipela; P. Gotovac: 
En, ten, tini 

POPULARNA I JAZZ GLAZBA 

J. Lennon/P. McCartney: Yellow Subma-
rine; L. Armstrong: On the Sunny Side of 
the Street; D. Reinhardt: Minor swing 
(jazz) 

P. McCartney: Yesterday; Chatanooga 

AUTORSKE 

M. Majer: Ale, bale, biri; P. 
Bergamo: Avanture maloga 
Juju; M. Matanovi$: Tako, tako; 
Z. (poljar: Veseljak; H. Nedjal-
kov: Jesen; (. #uri'i$: Bo!i$u; 
V. Tomerlin: Izgubljeno pile; J. 
Kaplan: "estitka maj'ici; P. 
Stupel: Ura; J. B. Lully: Dok 
mjesec sja 

V. Ger'ik: Ki%ica; J. Bitenc: 
Tika-taka; S. Mikac/B. Hribar: 
Himna prvo%kolaca; J. Bitenc: 
Mlin; Lj. Goran: Semafor; D. 
Basrak: Padaj, padaj snje!i$u; 
H. Nedjalkov: Pahuljice; V. 
Tomerlin: Zdru!ena slova; M. 
Pirnik: Zvon'i$ u prolje$e; J. 
Kaplan: P'ela; J. Kennedy: 
Hoki-poki; M. Matanovi$: Plava 
uspavanka; A. Grétry Magarac i 
kukavica; A. Dedi$: Nije lako 
bubamarcu; M. Matanovi$: 
Vu'ja !elja: Z. (poljar: Proljetna 
pjesma 

TRADICIJSKE 

Jeste lʼ ikad 'uli to? (Hrvatska); 
*ivotinjski 
glasovi ((vedska); I%'o medo u 
du$an (Hrvatska); En, ten, tini 
(Hrvatska); Pjevala 
je ptica kos (Hrvatska); Ja ima-
do (Hrvatska); 
Te'e, te'e, bistra voda (Hrvats-
ka); U livadi pod jasenom (Hr-
vatska) 

Djeca i maca (Hrvatska); Kad si 
sretan ((vedska); Spavaj mali 
Bo!i$u (Hrvatska); I%, i%, i%, ja 
sam mali mi% (Hrvatska); En-
den-dore (Hrvatska); Kalendara 
(Hrvatska); Pjevaj mi, pjevaj, 
sokole (Hrvatska);Ja posijah 

S PJEVANJEM 

Pliva riba; U kolu je sestrica 

S TONOVI-

MA/MELODIJAMA/RITMOVIMA 
Dan-no$; Ritamska igra jeke 

UZ SLU!ANJE GLAZBE 

Vlaki$; Ledena kraljica 

 

                                                 
40 Popis skladbi, pjesama/brojalica i glazbenih igara u 1., 2. i 3. razredu je samo preporuka, tj. u'itelj mo!e uvesti skladbe, 
pjesme/brojalice i glazbene igre po vlastitom izboru. 
41 Prema na'elu zavi'ajnosti. 
42 Prema na'elu zavi'ajnosti. 
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Choo Choo u izvedbi orkestra G. Millera; 
L. Armstrong: Bibbidi-Bobbidi 

FILMSKA GLAZBA 

H. Arlen: Somewhere Over the Rainbow 
iz filma "arobnjak iz Oza; R. Rodgers: Do, 
re, mi iz filma Moje pjesme, moji snovi 

J. Wiliams: tema filma Ratovi zvijezda; A. 
L. Weber: Memory iz mjuzikla Ma'ke 

repu (Hrvatska); Mi% mi je polje 
popasel (Hrvatska) 

 

2. RAZRED KLASI$NA GLAZBA 

R. Schumann: Radostan seljak iz Albuma 
za mlade; C. Saint-Saëns: Akvarij iz suite 
Karneval !ivotinja;  J. Brahms: Ma&arski 
ples br. 5 u g-molu; R. Schumann: Pjes-
mica (Trällerliedchen); A. Vivaldi: Koncert 
za violinu i orkestar u E-duru  op. 8, br. 3 
(Jesen) - 3. st.; G. Rossini: arija Figara 
Largo al factotum iz opere Seviljski brija'; 
L. van Beethoven: Za Elizu; W. A. Mozart: 
Sonata za klavir  u A-duru, KV 331 – 3. st. 
(Alla turca) 

TRADICIJSKA GLAZBA 

Hrvatska tradicijska 
glazba u!eg zavi'ajnog podru'ja;43 H. 
Fernández: Guantanamera; Greensleves 
(Engleska) 

PJESME ZA DJECU 

J. Brahms: Uspavanka; G. B. Pergolesi: 
Gdje je onaj 
cvijetak !uti 

POPULARNA I JAZZ GLAZBA 

F. Mercury: We are the champions; B. 
Haley: Rock around the Clock; L. 
Armstrong: Oh, When the Saints 

FILMSKA GLAZBA 

R. Rodgers: Moje najdra!e stvari iz filma 
Moje pjesme, moji snovi; H. Mancini: 
tema iz filma Pink Panther 

AUTORSKE 

M. Matanovi$: Molba gljive 
muhare; V. Stojanov: Jesenska 
pjesma; Lj. Goran: Tramvaj; I. 
Stama': Maestral; J. Gotovac: 
Dom; J. B. Lully: Dok mjesec 
sja; P. Stupel: Novogodi%nja 
pjesma; J. Kaplan: Zeko ple%e; 
V. Tomerlin: *abe; M. Matano-
vi$: Lima'i; M. Matanovi$: 
Lovcu; M. Matanovi$: Ide zima; 
L. *upanovi$: Zapjevajmo 
slo!no svi; P. Stupel: Jesen je 
do%la 

TRADICIJSKE 

O, Jelo, Jelice (Hrvatska); Mali 
ples (Slova'ka); Blistaj, blistaj, 
zvijezdo mala (Francuska); 
Bratec Martin (Francuska) 
(kanon); Ple%i, ple%i posko'i 
(Slova'ka); Kukavica (Austrija); 
Djete%ce nam se rodilo (Hr-
vatska); Eci, peci, pec (Hrvats-
ka); Jedna vrana gakala (Hrvats-
ka); Grad se beli (Hrvatska); 
Savila se bijela loza vinova 
(Hrvatska); Bingo (Amerika) 

 

S PJEVANJEM 

Muzika%; Ja posijah lan 

S TONOVI-

MA/MELODIJAMA/RITMOVIMA 

Melodijski kru!i$i; Ritamski 
kru!i$i 

UZ SLU!ANJE GLAZBE 

Orkestar; Ples s balonima 

POKRET UZ GLAZBU 

Tradicijski plesovi iz u!eg zavi-
'ajnog podru'ja 

Slobodne plesne strukture uz 
slu%anje glazbe 

 

3. RAZRED KLASI$NA GLAZBA 

A. Ha'aturijan: Ples sa sabljama iz baleta 

AUTORSKE 

J. Kaplan: Saonice male Sanje; 

S PJEVANJEM 

                                                 
43Prema na'elu zavi'ajnosti.  
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 Gajane; C. Saint-Saëns: Fosili i Slon iz 
suite Karneval 
!ivotinja; G. F. Händel: Joy to the world; J. 
S. Bach: Badinerie 7. stavak iz 2. suite u h-
molu, BWV 1067; P. I. "ajkovski: Valcer 
cvije$a iz baleta Ora%ar; F. Liszt: Ljubavni 
san; G. Verdi: Trijumfalni mar%  iz opere 
Aida; M. P. Musorgski: Promenada iz 
suite Slike s  izlo!be; L. Delibes:Valcer  iz 
baleta Copelia; G. Gershwin: Rialto Ripple 
(Rag); L. van Beethoven: tema Ode rados-
ti iz 4. st. 9. simfonije: F. Couperin: Tajan-
stvene prepreke; C. 
M. von Weber: Zbor lovaca iz opere Stri-
jelac vilenjak; J. Offenbach: Can-can iz 
operete Orfej u podzemlju 

TRADICIJSKA GLAZBA 

Hrvatska tradicijska glazba %ireg zavi'aj-
nog podru'ja;44 

Djon ka fili sabouma, ansambl ksilofona 
iz Gvineje; O sole mio (Italija); Nobody 
Knows (SAD) 

PJESME ZA DJECU 

F. Schubert: Uspavanka; R. Schumann: 
Prolje$e 

POPULARNA I JAZZ GLAZBA 

J. Lennon/P. McCartney: All my loving; E. 
Presley:  Blue 
Suede Shoes; E. Fitzgerald: Air Mail Spe-
cial; S. Joplin: Maple Leaf Rag 

FILMSKA GLAZBA 

M. Knopfler: tema iz filma Lokalni heroj; 
R. Rodgers: Runolist iz filma Moje pjes-
me, moji snovi 

A. Dedi$: Sretna Nova godina; 
A. Dedi$: Himna zadrugara; B. 
Mihaljevi$: Zeko i poto'i$; A. 
Kabiljo: Zekini jadi; N. Herci-
gonja: (aputanje; G. B. Pergo-
lesi: Gdje je onaj cvijetak !uti; 
I. (imi$, A. Garda%: *uta pjesma 
(kanon); A. Dedi$: Dobro jutro; 
W. A. Mozart: "e!nja za prolje-
$em; J. S. Bach: Ah, %to volim; J. 
Pierpont: Zvon'i$i; J. Luli$: 
Zima; Z. Grgo%evi$: Gle, ide je! 
(kanon) 

TRADICIJSKE 

Pliva patka preko Save (Hrvats-
ka); Ode zima ((vicarska); Tri 
listi$a ((panjolska); 

Ko'ija (Indonezija); Fti'ek veli 
(Hrvatska); Raca plava po Dravi 
(Hrvatska); )uk sedi (Hrvats-
ka); Evo san ti do%a (Hrvatska); 
Sunce sije, ki%a $e (Hrvatska); 
Prolje$e u %umi (Finska); Oki-
timo gran'ice (Wales); Oj, 
pastiri, 'udo novo (Hrvatska 

 

Mali ples; Mi smo djeca vesela 

S TONOVI-

MA/MELODIJAMA/RITMOVIMA 

Meloritamska igra je-
ke/odgovora; Glazbeni kviz s 
pjesmicam 

UZ SLU!ANJE GLAZBE 

Dirigent; Osmi%ljavanje pokreta 
u grupi 

POKRET UZ GLAZBU 

Dru%tveni plesovi 

Tradicijski plesovi u!eg 
i %ireg zavi'ajnog podru'ja 

Suvremeni ples 

 

 

                                                 
44Prema na'elu zavi'ajnosti. 
 


