TEMELJNI STANDARDI ZNANJA

SPOSOBNOSTI
Učenci:
- poglabljajo melodični, ritmični in harmonski posluh;
- stopnjujejo sposobnost analitične zaznave ter sinteze izraznih in oblikovnih prvin;
- razvijajo sposobnost estetskega opazovanja, presoje, oblikovanja in vrednotenja;
- vrednotijo svoje in druge glasbene dosežke.

SPRETNOSTI
Učenci:
- stopnjujejo spretnost petja in instrumentalne igre v skladu s svojimi interesi za posamezne oblike izvajanja, dečki pa glede na svoje
individualne razvojne možnosti, ki jih prinaša mutacija.

INFORMATIVNA ZNANJA
Učenci poznajo:
- temeljne značilnosti glasbenega razvoja od začetka do 18. stoletja in poimenujejo stilna obdobja;
- najbolj značilne glasbene oblike (motet, madrigal, maša, fuga, suita, opera, kantata, oratorij);
- pomembnejša dela ustvarjalcev-skladateljev renesanse in baroka.
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