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Легенда: 
ЗНАК ЗНАЧЕЊЕ 

* целосно усвоени наставните содржини, поими, 
+ делумно усвоени наставни содржини, поими; 
- потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими 
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Teмa: СЛУШАМЕ МУЗИКА 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Препознава шум, звук, глас од природата и околината.                              
Прави разлика меѓу звуци и тонови                              
Идентификува кој вид е музиката која ја слуша                              
Идентификува и наведува најмалку една композиција од 
секој од видовите музика. 

                             

Ја препознава химната на државата                              
Идентификува аудитивни контрасти (високо/ниско, 
кратко/долго, бавно/брзо, гласно/тивко). 

                             

Идентификува вокална (пеење), инструментална (свирење) и 
вокалноинструментална (пеење и свирење) изведба. 

                             

Идентификува карактер на слушаната музика (тажна, 
приспивна, среќна, весела, страшна). 
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Teмa: ПЕЕМЕ, СВИРИМЕ И ИГРАМЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Пее одреден број песни за деца и народни песни во опсег ре-
ла со правилен пејачки став и правилно дишење. 

                             

Пее со другите во група со усогласено темпо, динамика и 
ритам. 

                             

Ги препознава детските ритмички инструменти според бојата 
на звукот. 

                             

Го следи ритамот при изведување бројалки и песни, 
произведувајќи звук со своерачно изработени тропалки, 
предмети и детски ритмички инструменти 

                             

Правилно применува музички изразни компоненти (брзина, 
јачина, траење) при свирење на детски ритмички 
инструменти. 

                             

Го следи ритамот со тропкање (по колената, рамењата, 
телото). 

                             

Учествува во музички игри со пеење и свирење на детски 
ритмички инструменти. 

                             

Го следи видот/карактерот на музиката со своите движења 
(оро, марш или валцер). 

                             

Пее и се движи во соодветен ритам во музичките игри.                              
Поврзува мелодија и ритам со движења.                              
Креира кратки ритмички целини придружени со плескање, 
чекорење или разни видови детски ритмички инструменти. 

                             

Создава едноставни кореографии со елементарни чекори и 
движења со изразен карактер (весел или тажен), соодветно 
на карактерот на музиката. 

                             

 
 
 
 
 

 


