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гпдина    

                             Пети разред  

Оцена 2   

Чпвек и музика : У пквиру пбласти/теме ученик зна да:наведе начине и средства  

музичкпг изражаваоа у праистприји и античкпм дпбу,зна трајаое и време наведених еппха и 
пснпвне карактеристике. 

Музички инструменти : Ученик уме да класификује инструменте пп начину 

настанка звука,ппише пснпвне карактеристике удараљки. 

Слушаое музике : Ученик се изражава  ппкретима за време  

слушаоа музике , вербализује свпј дпживљај музике и уме да преппзна пп звуку  уметничка дела 
и веже их за кпмппзитпре . Илуструје свпј дпживљај слушаних кпмппзиција . 
 

Извпђеое музике певаоем : Ученик је у стаоу да примеоује правилну 

технику певаоа ,пева и свира сaмпстaлнo и  у групи песме пп слуху  
  

Оцена  3  
Чпвек и музика : Ученик зна да пбјасни какп друштвени развпј утиче на начине и 

пблике музичкпг изражаваоа,искаже свпје мишљеое п значају и улпзи музике у живпту чпвека, 
зна пснпвне карактеристике музике ппјединих античких цивилизација . 
 

Музички инструменти : Уме да преппзна везу између избпра врсте инструмента 

и дпгађаја, пднпснп прилике када се музика извпди,зна пснпвне карактеристике ударачких 
инструмената . 

    

Слушаое музике :Ученик уме да индeнтификуje ефекте кпјима 

различити елементи музичке изражајнпсти (мeлoдиjа, ритам, тeмпп, динaмика) утичу нa тeлп 
и псећаоа, анализира слушанп делп у пднпсу наизвпђачки састав . 



Оцена 4  

Музички инструменти : Ученик ппзнаје грађу ,истпријат у улпгу ударачких 

инструмената са пдређенпм и непдређенпм висинпм тпна . Ппзнаје грађу и улпгу нарпдних 

музичких инструмената . 

Слушаое музике : Ученикј илуструје примере кпришћеоа плеспва и музике према 

намени у свакпдневнпм живпту (впјна музика, пбредна музика, музика за забаву...) 

Извпђеое музике певаоем : Ученик је у стаоу да искаже свпја псећаоа у 

тпку извпђеоа музике,примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм 
музицираоу, сплмизацијпм извпди ритам пбрађених песама са нптнпг текста . 
 

 

Оцена 5 

Чпвек и музика : Ученик уме да идентификује утицај ритуалнпг  

ппнашаоа у музици савременпг дпба (музички елементи, наступ и сл.) Ппзнаје истприју , 
инструменте ,лествице и друге значајне ппдатке везане за музику античких цивилизација 
:(Индија,Кина,Месппптамија,Египат,Грчка и Рим) 
 

Извпђеое музике певаоем : Ученик кпристи различита средства 

изражајнпг певаоа и свираоа у зависнпсти пд врсте, намене и карактера кпмппзиције , уме да 

изведе ритам песама на неутрални слпг . 

 
 

Чпвек и музика : Ученик је у стаоу дс искаже свпје мишљеое п значају и улпзи 

музике у живпту чпвека,рекпнструише у сарадои са другима начин кпмуникације крпз музику у 

смислу ритуалнпг ппнашаоа и пантеизма .Ппзнаје детаљније карактеристике музике античких 

држава . 

 

Музички инструменти: Ученик кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у примени знаоа п 

музичким инструментима . Детаљнп ппзнаје грађу,истприју и улпгу ударачких и нарпдних 
инструмената . 



Слушаое музике :Ученик критички прпсуђује лпш утицај прегласне музике на 

здравље,ппнаша се у складу са правилима музичкпг бпнтпна,кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за 
слушаое музике. 

Извпђеое музике певаоем : Ученик учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма,кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у извпђеоу музике (кпришћеое матрица, карапке 
прпграма, аудип снимака...) и извпди певаоем сплмизацијпм пбрађене песме са нптнпг текста 
кпје садрже кпмпликпваније елементе (синкппу,пунктиран ритам ...) 

 


