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U;ni na;rt

Predmet

NAUK O GLASBI

1. Opredelitev predmeta
2. Splo[ni cilji predmeta
3. Operativni cilji predmeta – dejavnosti
4. Operativni cilji predmeta – vsebine
5. Standardi znanja
6. Didakti;na priporo;ila
7. Izvedbeni standardi

414

1. OPREDELITEV PREDMETA
Nauk o glasbi s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in
znanj. U;ence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Na;rtovan je skladno z otrokovimi
kronolo[kimi in glasbenorazvojnimi zakonitostmi. Pouk je skupinski, zato vklju;uje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika
pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.
Pouk traja dve leti, in sicer ga obiskujejo u;enci vi[je stopnje (5. in 6. razred) baleta in sodobnega plesa. Program pomeni [ir[o
podporo njihovemu plesnemu razvoju. Ustreza opravljenim [tirim razredom nauka o glasbi v programu glasba.

2. SPLO©NI CILJI PREDMETA
U:ENCI>
• razvijajo in poglabljajo glasbeni posluh (ritmi;ni, melodi;ni in harmonski),
• se usposabljajo za analiti;no zaznavo tonskih odnosov in njihovo izvedbo,
• spoznavajo glasbene prvine in njihove temeljne zakonitosti,
• razvijajo sposobnost pozornega do/ivljajsko-analiti;nega poslu[anja,
• sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja,
• spoznajo temeljne zakonitosti estetskega oblikovanja,
• raz[irjajo poznavanje glasbene literature,
• razvijajo estetsko ob;utljivost, glasbeni okus in sposobnost vrednotenja,
• v skladu s svojimi zmo/nostmi in pridobljenimi znanji ustvarjajo glasbene vsebine,
• spoznajo osnove glasbenega oblikovanja,
• se navajajo na sodobno glasbeno tehnologijo.
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3. OPERATIVNI CILJI PREDMETA - DEJAVNOSTI

U;enci>

solfed/irajo<

• Izrekajo, izvajajo in po nareku zapi[ejo ritmi;ne vsebine, izvajajo vaje za enakomeren
metri;ni utrip, pojejo izbrane melodi;ne vaje s solmizacijskimi zlogi, tonsko abecedo in
nevtralnimi zlogi, po nareku zapi[ejo melodi;ne vsebine, razvijajo glasbeni spomin, izvajajo
“a vista” in ozvo;ijo vsa glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja.

izvajajo in interpretirajo primere iz
glasbene literature<

• Estetsko oblikujejo in do/iveto interpretirajo izbrane primere iz glasbene literature, utrjujejo
pevsko tehniko, spoznavajo glasbeno literaturo, ki vsebuje obravnavane elemente iz
solfeggia in glasbenoteoreti;nih ter oblikovnih znanj, se navajajo na vrednotenje lastne
interpretacije, sodelujejo v skupinski igri.

ustvarjajo<

• Ustvarjalno uporabljajo elemente iz solfeggia ter glasbenoteoreti;nih in oblikovnih znanj pri
oblikovanju lastnih glasbenih vsebin.

poslu[ajo<

• Poslu[ajo izbor glasbenih del, ob analiti;nem poslu[anju usvajajo in utrjujejo
glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja, vrednotijo predvajana dela.

spoznavajo.

• Usvajajo, razumejo in uporabljajo glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja v posameznih
razredih.
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4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA - VSEBINE
1. razred
SOLFEGGIO
• izrekajo ritmi;ne vsebine z ritmi;nimi in nevtralnimi zlogi,
• igrajo ritmi;ne vsebine z improviziranimi, lastnimi in Orffovimi in[trumenti,
• analizirajo tonska trajanja in jih po nareku zapi[ejo,
• utrjujejo ritmi;ne vzorce,
• izvajajo vaje za enakomeren metri;ni utrip,
• razvijajo glasbeni spomin,
• pojejo tonske odnose s solmizacijskimi zlogi v absolutni vi[ini in s tonsko abecedo v okviru ene oktave,
• pojejo preproste glasbene primere,
• analizirajo kratke melodi;no-ritmi;ne vsebine in jih zapi[ejo z notnim zapisom,
• izvajajo preproste melodi;ne vzorce, jih analizirajo in po nareku zapi[ejo,
• se uvajajo v “a vista” izvajanje,
• pojejo durovo lestvico (C, G in F-dur),
• izvajajo cele in poltone,
• se uvajajo v dvoglasno petje in petje v kanonu,
• asociativno razvijajo predstave o intervalih v obsegu do kvinte.
IZVAJANJE IN INTERPRETACIJA PRIMEROV IZ GLASBENE LITERATURE
• estetsko oblikujejo in do/iveto interpretirajo izbrane primere iz glasbene literature,
• se navajajo na pravilno pevsko dihanje,
• izvajajo vokalne vaje,
• uzave[;ajo pravilno pevsko izreko,
• se navajajo na pravilno dr/o pri petju in igranju na lastne in Orffove in[trumente,
• z evritmiko uzave[;ajo glasbene oblike.
• se uvajajo v skupinsko muziciranje (ostinati, borduni),
• spoznavajo glasbeno literaturo, ki vsebuje obravnavane elemente iz plesnih skladb, solfeggia, glasbenoteoreti;nih in
oblikovnih znanj.
USTVARJANJE
• ustvarjajo zvo;ne slike,
• ustvarjajo lastne glasbene vsebine z uporabo usvojenih glasbeno-teoreti;nih in oblikovnih znanj,
• ustvarjene glasbene vsebine izrazijo z gibom,
• z ustvarjenimi ali danimi motivi ustvarijo osem- ali [estnajsttaktno melodijo in jo gibalno izrazijo,
• improvizirajo evritmi;no spremljavo k izbranim glasbenim primerom.
POSLU{ANJE
• se uvajajo v analiti;no poslu[anje,
• ob poslu[anju prepoznavajo glasbenoteoreti;ne in oblikovne zna;ilnosti,
• izra/ajo svoja glasbena do/ivetja in vtise ob (po) predvajanih delih,
• poslu[ajo izbor plesnih skladb in odlomke iz baletne glasbe ter skladbe, primerne za evritmi;no obdelavo,
• poslu[ajo kraj[e skladbe in odlomke skladb za razli;ne in[trumente, vokalne in vokalno- in[trumentalne sestave.
• se uvajajo v estetsko vrednotenje del.
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GLASBENOTEORETI;NA IN OBLIKOVNA ZNANJA U;ENCI>
• spoznavajo lastnosti tona (glasnost, trajanje, vi[ina, barva),
• usvajajo notni zapis,
• spoznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme> ton, zven, [um, notno ;rtovje, nota, pavza, ritem, melodija, takt, taktnica,
kon;aj, znak za ponavljanje, metronom, ;etrtinka, ;etrtinska pavza, polovinka, polovinska pavza, celinka, celinska pavza,
osminka, osminska pavza, polovinka s piko, te/ke in lahke dobe, dvo-, tri- in [tiri;etrtinski ter dvo- in tripolovinski taktovski
na;in, predtakt, violinski in basovski klju;, solmizacijski zlogi v obsegu ene oktave, osnovna vrsta tonov od C do c3, znaka za
vi[anje in ni/anje tonov, razveznik, znake za podalj[anje tonov (pika, ligatura, korona), enharmonske tone,
• spoznajo sistem gradnje durovih lestvic in durov tetrakord,
• spoznajo izraze za dinamiko, tempo, agogiko in artikulacijo,
• se orientirajo v glasbenem zapisu,
• ugotavljajo ponavljanje, podobnosti in spreminjanja v glasbeni gradnji,
• spoznajo temeljne vokalno-in[trumentalne sestave in z njimi povezane pojme,
• spoznajo pesemske oblike> kiti;na pesem, pesem z refrenom, dvodelna pesemska oblika, trodelna pesemska oblika, kanon,
rondo, variacije.
• spoznajo nekaj najpogostej[ih plesnih oblik v okviru obravnavanih taktovskih na;inov (polka, val;ek, menuet…),
• povezujejo nekatere najosnovnej[e baletne pojme z glasbenimi in poznajo razlike v pomenu (npr.> allegro, adagio, variacija, coda),
• spoznajo in[trumente po skupinah.

2. razred
SOLFEGGIO
• izrekajo in izvajajo ritmi;ne vsebine,
• po nareku zapi[ejo ritmi;ne vsebine,
• izvajajo zna;ilne ritmi;ne vzorce obravnavanih plesnih oblik,
• izvajajo vaje za enakomeren metri;ni utrip,
• razvijajo glasbeni spomin,
• pojejo izbrane melodi;ne vaje s tonsko abecedo in nevtralnimi zlogi,
• po nareku zapi[ejo preproste melodi;ne vsebine,
• razvijajo sposobnost “a vista” izvajanja,
• izvajajo durove lestvice,
• izvajajo vse tri oblike molove lestvice,
• pojejo v dvoglasju,
• pojejo kanone,
• sozvo;no in melodi;no izvajajo durov in molov kvintakord,
• asociativno razvijajo predstave o intervalih v obsegu do oktave.
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IZVAJANJE IN INTERPRETACIJA PRIMEROV IZ GLASBENE LITERATURE
• spoznavajo glasbeno literaturo, ki vsebuje obravnavane elemente iz solfeggia in glasbenoteoreti;nih ter oblikovnih znanj,
• estetsko oblikujejo in do/iveto interpretirajo izbrane primere iz glasbene literature,
• se navajajo na vrednotenje lastne interpretacije,
• razvijajo skupinsko igro.
USTVARJANJE
• ustvarjajo zvo;ne slike,
• ustvarjajo lastne glasbene vsebine z uporabo usvojenih glasbenoteoreti;nih in oblikovnih znanj,
• ustvarjene glasbene vsebine izrazijo z gibom,
• z ustvarjenimi ali danimi motivi ustvarijo osem- ali [estnajsttaktno melodijo in jo gibalno izrazijo,
• improvizirajo evritmi;no spremljavo k izbranim glasbenim primerom.
POSLU{ANJE
• poglabljajo analiti;no poslu[anje,
• ob analiti;nem poslu[anju usvajajo in utrjujejo glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja,
• poslu[ajo izbor plesnih skladb in odlomke iz baletne glasbe ter skladbe, primerne za evritmi;no obdelavo,
• izra/ajo svoja glasbena do/ivetja in vtise po (ob) predvajanih delih,
• razvijajo vrednotenje predvajanih glasbenih del.
GLASBENOTEORETI;NA IN OBLIKOVNA ZNANJA
• poglabljajo usvojena glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja,
• spoznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme> osminski in me[ani taktovski na;ini, [estnajstinka in [estnajstinska pavza
v 1.in 2. poddelitvi, ritmi;ne posebnosti> sinkopa in triola, osminka s piko kot punktirana notna vrednost,
• spoznajo pomen pojmov interval, akord, homofonija, polifonija,
• raz[irjajo in utrjujejo znanje izrazov za dinamiko, tempo, agogiko in artikulacijo,
• raz[irjajo poznavanje temeljnih vokalnih in in[trumentalnih sestavov,
• spoznajo osnovne oblikovne elemente> motiv, fraza, tema ter njihovo ponavljanje, spreminjanje in posnemanje,
• spoznajo zna;ilne plesne oblike v obravnavanih taktovskih na;inih (tarantella, gigue, ;e[ki furiant …),
• spoznajo najzna;ilnej[e plesne oblike posameznih narodov (poljski, ;e[ki, [panski, ruski, mad/arski, ju/noameri[ki, italijanski …),
• spoznajo nekaj oblik stilnih plesov,
• spoznajo zna;ilne ritmi;ne vzorce obravnavanih plesnih oblik,
• spoznajo izbrana cikli;na glasbena dela.
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5. STANDARDI ZNANJA
1. razred
U:ENCI>
• izvajajo in zapi[ejo obravnavane ritmi;ne vsebine,
• izvajajo in zapi[ejo melodi;ne vsebine s toni v okviru ene oktave,
• iz navedenih vsebin obvladajo najmanj 16 ritmi;nih in melodi;nih zgledov z vsemi interpretacijskimi elementi,
• ustvarijo ritmi;no vsebino,
• analiti;no poslu[ajo glasbena dela ter prepoznajo obravnavane in[trumente in sestave,
• poznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme in izraze> ton, zven, [um, notno ;rtovje, nota, pavza, ritem, melodija, takt,
taktnica, kon;aj, znak za ponavljanje, metronom, ;etrtinka, ;etrtinska pavza, polovinka, polovinska pavza, celinka, celinska
pavza, osminka, osminska pavza, polovinka s piko, te/ke in lahke dobe, dvo-, tri- in [tiri;etrtinski ter dvo- in tripolovinski taktovski na;in, predtakt, violinski in basovski klju;, solmizacijski zlogi v obsegu ene oktave, osnovna vrsta tonov od C do c3, znaka za
vi[anje in ni/anje tonov, razveznik, princip gradnje durovih lestvic in durov tetrakord, C, G in F-durovo lestvico, znake za
podalj[anje tonov (pika, ligatura, korona), enharmonske tone,
• poznajo izraze za dinamiko, tempo, agogiko in artikulacijo,
• se orientirajo v glasbenem zapisu,
• poznajo nekaj najpogostej[ih plesnih oblik v okviru obravnavanih taktovskih na;inov,
• povezujejo nekatere najosnovnej[e baletne pojme z glasbenimi in poznajo razlike v pomenu (npr. allegro, adagio, variacija,
coda).

2. razred
U:ENCI>
• izvajajo in zapi[ejo obravnavane ritmi;ne vsebine,
• izvajajo in zapi[ejo preproste melodi;ne vsebine v okviru oktave,
• iz navedenih vsebin obvladajo najmanj 16 ritmi;nih in melodi;nih zgledov z vsemi interpretacijskimi elementi,
• ustvarijo in zapi[ejo ritmi;no vsebino,
• analiti;no poslu[ajo glasbena dela in prepoznajo obravnavane in[trumente in sestave,
• poznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme in izraze> osminski in me[ani taktovski na;ini, [estnajstinka in [estnajstinska
pavza v 1. in 2. poddelitvi, ritmi;ne posebnosti> sinkopa in triola, osminka s piko kot punktirana notna vrednost,
• poznajo osnovne oblikovne elemente> motiv, fraza, tema ter njihovo ponavljanje, spreminjanje in posnemanje,
• poznajo zna;ilne plesne oblike v obravnavanih taktovskih na;inih (tarantella, gigue, ;e[ki furiant …),
• poznajo najzna;ilnej[e plesne oblike posameznih narodov (poljski, ;e[ki, [panski, ruski, mad/arski, ju/no ameri[ki, italijanski …),
• poznajo nekaj stilnih plesov,
• poznajo zna;ilne ritmi;ne vzorce obravnavanih plesnih oblik.
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6. DIDAKTI»NA PRIPORO»ILA
Pri nauku o glasbi so vse glasbene dejavnosti medsebojno povezane. Solfeggio, ki pomeni ozvo;eno glasbeno teorijo, vklju;uje
izvajanje primerov iz glasbene literature, hkrati pa je neobhodno povezan s slu[no zaznavo in kontrolo. Pri interpretaciji primerov
iz glasbene literature prihaja v ospredje kakovost izvajanja in poustvarjalnost u;encev. Najaktivnej[a oblika u;enja je ustvarjalnost, ki u;encem omogo;a uporabo vseh glasbenih znanj in spretnosti ter pomeni zanje spodbudo k iskanju lastnih izraznih poti
pri oblikovanju glasbenih vsebin. Poslu[anje je usmerjeno tako v razvoj glasbenih sposobnosti kot tudi v analiti;no zaznavo in
usvajanje glasbenoteoreti;nih in oblikovnih znanj. Ob tem u;ence spodbujamo k izra/anju glasbenih do/ivetij in predstav.
Pri pouku nauka o glasbi se upo[tevajo razvojne zakonitosti u;encev tako v kronolo[kem kot glasbenem pogledu. V posameznih
razredih zato uporabljamo razli;ne didakti;ne metode in postopke dela.

Solfeggio
Pri solfeggiu izhajamo iz pesemske, in[trumentalne in plesne literature. Pri izboru vaj pazimo na primeren ambitus. Temeljna metoda dela je metoda dela z notnim zapisom.
U;enci razvijajo ritmi;ni, melodi;ni in harmonski posluh, glasbeni spomin in skupinsko igro. Pevsko izvajanje naj bo v fazi
estetskega oblikovanja podprto z muzikalno klavirsko spremljavo ali pa spremljavo z Orffovimi in[trumenti. Tako poglabljamo njihova glasbena do/ivetja ter razvijamo njihov estetski okus. U;ence ob tem uvajamo v sozvo;no izvajanje ter zbrano poslu[anje.
Pri asociativnem razvijanju predstav o intervalih ne gre za intervalno metodo, temve; za pot k njihovi kasnej[i zaznavi in
razumevanju. U;itelj izbere otro[ke pesmi iz ljudske ali umetne zakladnice, ki se za;enjajo z zna;ilnim intervalom (prima, sekunda
terca …). Posamezno pesem nau;i in jo utrjuje dalj[i ;as vse do konkretne obravnave intervalov. Zaznavo zna;ilnega intervala podkrepi z ustreznimi didakti;nimi pripomo;ki, ki jih v procesu uporablja za asociativno razvijanje predstav o intervalih.
Pri uvajanju otrok v skupinsko igro naj u;itelj izbira (pripravlja) partiture, ki so skladne z glasbenimi sposobnostmi, spretnostmi in
znanji u;encev.
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Nekaj podrobnej[ih navodil za izvajanje podro;ja solfeggia v posameznih razredih>

1. razred
Pri ritmi;ni vzgoji izhajamo iz ritmi;nih besedil in ustrezne izvajalske literature. Usvajamo preproste kombinacije v okviru osnovnega in sestavljenega taktovskega na;ina (dvo-, tri- in [tiri;etrtinski taktovski na;in) s prvo poddelitvijo. Ritmi;ni zlog je TA. :eprav za
1. poddelitev uporabljamo zloga TA, ki sta v trajanju enaka, je med njima razlika v izvajalski kakovosti. Drugi zlog mora biti
mehkej[i, la/ji in manj poudarjen. V sestavljenih taktovskih na;inih pazimo na razliko v kakovosti izvajanja te/kih in lahkih dob.

Nekaj mo/nih ritmi;nih zgledov>

Vse navedene zglede lahko izvajamo tudi v dvo- in tripolovinskem taktovskem na;inu.
Vaje za metri;ni utrip in enakomeren metronomski tempo izhajajo iz ritmi;nih besedil, kjer utrdimo ;etrtinko, ;etrtinsko pavzo,
osminko, osminsko pavzo, polovinko, polovinsko pavzo in polovinko s piko.
U;enci pri usvajanju tonske abecede in solmizacijskih zlogov (pri solmizaciji uporabljamo romansko poimenovanje DO, RE, MI, FA
SOL, LA, SI, DO) izhajajo iz njihovega ozvo;enja. Pri tem uporabljamo zvo;ne primere s postopnim gibanjem melodije. V okviru
solfeggia utrjujemo la/je vzorce, ki vsebujejo tone v obsegu ene oktave. Primere v G- in F-duru izvajamo le s tonsko abecedo.
Pri prehodu v G- in F-dur opustimo uporabo solmizacije in preidemo na tonsko abecedo. Pri zgledih za ti dve tonaliteti svetujemo
zaporedje drugega in nato prvega tetrakorda.

422

2. razred
Ritmi;ni zlogi za izvajanje [estnajstink so> TA-KA-TA-KA.
Pri obravnavi [estnajstinske pavze svetujemo naslednji vzorec>
Pri usvajanju sinkope in triole izhajamo iz preprostih primerov. Ritmi;ni zlogi za triolo so> TA-TA-TA ali DA-DA-DA.
V tri- in [estosminskem taktovskem na;inu je doba lahko osminka in ;etrtinka s piko, kar je odvisno od te/avnostne stopnje in
tempa izvajanega primera.

ZnaËilni vzorci plesnih oblik po deæelah
ITALIJANSKE PLESNE OBLIKE
TARANTELLA>

SICILIANA>

RUSKE PLESNE OBLIKE
GOPAK>

TREPAK>
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POLJSKE PLESNE OBLIKE
MAZURKA, KUJAVJAK>

POLONEZA>

KRAKOVJAK>

:E{KE PLESNE OBLIKE
POLKA>

FURIANT>

MAD?ARSKE PLESNE OBLIKE
:ARDA{>

{PANSKE PLESNE OBLIKE
FANDANGO>

424

BOLERO>

JU?NOAMERI{KE PLESNE OBLIKE
TANGO>

SAMBA>

RUMBA>
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Vaje za metri;ni utrip in enakomeren metronomski tempo izhajajo iz iz[tevank in drugih ritmi;nih besedil.
V okviru solfeggia utrjujemo la/je vzorce, ki vsebujejo tone DO-RE-MI-FA SOL-LA-SI-DO¢ oziroma C-D-E-F-G-A-H-C in spodnje SOLLA-SI oz. G-A-H.
Pri usvajanju celih tonov in poltonov naj u;itelj uporablja razli;ne didakti;ne pripomo;ke in postopke, ki spodbujajo in ohranjajo
otrokovo zbranost. Transponiramo le la/je primere.
Pri usvajanju intervalov naj u;itelj uporablja razli;ne didakti;ne pripomo;ke in postopke, ki spodbujajo in ohranjajo u;en;evo zbranost. V harmoni;nem molu obravnavamo tudi zve;ano sekundo. Akorde uvajamo sozvo;no in melodi;no.

Interpretacija in izvajanje primerov iz glasbene literature
Pri nauku o glasbi u;ence spodbujamo k pravilnemu pevskemu dihanju, izreki in vokalni tehniki. U;itelj izbira zglede, ki ustrezajo
starostni stopnji u;encev. To je predpriprava na izvajanje in interpretacijo primerov iz glasbene literature. V ospredju je predvsem
pesemska, in[trumentalna in plesna literatura, ki jo u;enci izvajajo do/iveto in estetsko. U;iteljev izbor primerov naj sloni predvsem na slovenski ljudski in umetni glasbi ter na delih iz svetovne glasbene zakladnice.

Ustvarjanje
Glasbena radovednost in raziskovalnost otrok se ka/e v ustvarjanju lastnih glasbenih vsebin. U;ence ob uvajanju v notni zapis
spodbujamo, da ustvarjene ideje tudi zapi[ejo. Zaradi njihove plesne usmeritve razvijamo predvsem ritmi;no ustvarjalnost.

Posluπanje
Vse glasbene dejavnosti so povezane s slu[no zaznavo in kontrolo. U;ence navajamo na aktivno poslu[anje ter jih v skladu z
obravnavanimi glasbenoteoreti;nimi in oblikovnimi enotami uvajamo v analiti;no poslu[anje. Nikoli ne zanemarimo u;en;evih
do/ivetij ob (po) predvajanih glasbenih vsebinah.
U;itelj lahko pri izboru del za poslu[anje izbere, predstavi najbolj zna;ilen del iz dalj[ega glasbenega dela. Oblikuje dva sklopa
skladb za poslu[anje, in sicer je eden namenjen ve;kratnemu poslu[anju, drugi pa enkratnemu. Poznavanje skladb iz prvega
sklopa se tudi preverja (avtor, naslov …).
U;enci poslu[ajo dela, predvajana z AV-sredstvi, ter skladbe, ki jih izvajajo sami, njihovi vrstniki ali u;itelj.

Glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja
Vsa glasbenoteoreti;na znanja pridobijo u;enci ob glasbenih dejavnostih, ki jih v u;nih urah smiselno menjavamo. Vedno naj velja
pravilo od glasbenih dejavnosti in izku[enj h glasbenim znanjem.
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7. IZVEDBENI STANDARDI
Materialni pogoji
Pouk poteka v primerno velikem, zra;nem in zvo;no izoliranem prostoru. V u;ilnici so poleg standardne u;ne opreme tudi>
• klavir ali pianino ali elektri;ni klavir,
• Orffovi in[trumenti,
• avdiosredstva,
• glasbena literatura (knji/na in zvo;na),
ter za/eleno>
• AV-sredstva,
• ra;unalnik z ustrezno programsko opremo,
• LCD-projektor.

Preverjanje in ocenjevanje
U;itelj sprotno spremlja glasbeni razvoj u;encev pri solfeggiu, izvajanju in interpretaciji primerov iz glasbene literature, ustvarjanju, poslu[anju in glasbenoteoreti;nih ter oblikovnih znanjih. Dose/ke glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj sprotno evidentira in vrednoti, ob koncu ocenjevalnih obdobij pa evalvacijo strne v [tevil;no oceno v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju u;encev v glasbenih [olah.

