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27.04. 2020. Методика музичког васпитања 2  

Проф. др Биљана Павловић 

 

Поштовани студенти, обавештавам вас да ћу од следеће недеље организовати он лајн 

наставу путем платформе за директну наставу Zoom.us, па вас молим да се информишете 

како да инсталирате овај програм на свом рачунару.  

 

Молим да ми један студент испред целе групе студената који слушају Методику музичког 

васпитања 2 достави ваше имејл адресе како бих вам могла упутити упутство како да 

инсталирате овај програм и како бих вам упутила позив за заједнички састанак у време 

које је иначе предвиђено за овај предмет. Бићемо у контакту.  

 

До тада, молим вас да прочитате рад који је пред вама а који обрађује питање смисла и 

значаја музичких активности у процесу социјализације деце у предшколском узрасту.  

 

Срдачан поздрав! 

 

 

Биљана М. ПАВЛОВИЋ
1
 

Универзитет у Приштини − Косовска Митровица 

Учитељски факутет у Призрену − Лепосавић 

 

УЛОГА  НАСТАВЕ МУЗИКЕ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Социјализација као друштвени феномен заокупља пажњу истраживача различитих 

научних дисциплина друштвено-хуманистичке оријентације. Разматрање питања 

социјализације личности је значајно како за развој индивидуе, тако и за напредак и развој 

целокупне друштвене заједнице којој индивидуа припада. Предшколска установа има 

значајну функцију у социјализацији деце предшколског узраста и њиховој припреми за 
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живот у заједници. У оквиру усмерених и слободних активности деца стичу одговарајућа 

социјална искуства и компетенције неопходне за успостављање комуникације са људима у 

школској и широј друштевној средини. Музичке активности и садржаји могу бити 

значајан чинилац развијања особина и способности деце помоћу којих ће моћи успешно да 

реализују себе као део друштва, али и своју особену индивидуалност. Циљ је да се утврди 

на који начин музичке активности и садржаји доприносе успешној социјализацији деце 

предшколског узраста. 

 

Појам социјализације 

Социјализација је процес у коме индивидуа усваја друштвено корисне и пожељне 

обрасце понашања, стичући особине својствене члановима друштвене заједнице у којој 

живи (Педагошка енциклопедија 2, 1989. 358).  У сваком животном добу суочавамо се са 

новим друштвеним околностима, потребама и захтевима друштва, што значи да је 

социјализација процес неминован током целог човековог живота. Процес социјализације 

је тесно повезан са васпитањем као индивидуалним и друштвеним феноменом, чији је циљ 

припрема и оспособљавање индивидуе за живот у друштву. Поједини теоретичари, 

придају тој компоненти васпитања такав значај да целокупан процес васпитања 

изједначавају са социјализацијом, сматрајући педагогију примењеном социологијом. 

Социологија јесте наука чији је циљ да утврђује и испитује односе међу људима у 

друштву, али, и педагогија је такође заинтересована за проучавање односа између 

личности и заједнице, односа унутар ужих друштвених заједница, као и начина 

руковођења заједницама. Од сагледаввања тих односа ,,директно зависи сагледавање и 

решавање фундаменталних питања васпитања: циља, садржаја, метода и непосредне 

организације васпитања“ (Ђорђевић, Поткоњак, 1983: 45). С обзиром да се васпитање 

одвија у друштвеној средини, оно има друштвени карактер и нераскидиво је повезано са 

социологијом. Социјализација је дакле предмет истраживања социолога, али и педагога, 

психолога, антрополога, и других теоретичара. 

Немачки психолог Шарлота Билер (Charlotte Bühler) сматра битним два фактора 

који детерминишу односе између индивидуе и друштва, и оба су по њеном мишљењу 

урођена.  Један се заснива на потреби индивидуе да се укључи у друштво, а други да се 
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сачува индивидуалност у односу на друштво. Емил Диркем
2
 (Emile Durkheim) тврди да у 

сваком од нас постоје два бића – једно, које чине сва ментална стања која се односе само 

на нас саме и догађаје из нашег личног живота, и друго, које представља систем идеја, 

осећања и обичаја, који у нама изражавају не нашу личност, већ групу или различите 

групе чији смо саставни део (религијска веровања, веровања и моралне радње, разноврсна 

колективна мишљења). Њихова целокупност чини друштвено биће, те, према Диркему, 

изградити то биће у свакоме од нас, важан је циљ васпитања. Попут Џона Лока, Диркем 

истиче да се друштво ,,са сваком новом генерацијом налази спрам једне скоро табуле разе 

на којој изнова треба да се гради. Потребно је да најбржим путевима на управо рођено, 

егоистично и асоцијално биће оно надогради једно друго биће, способно да води 

друштвени и морални живот“ (Диркем, 1981: 84). Док Диркем сматра да социјализација у 

великој мери зависи од посвећености и активности васпитача, Рут Нилсен (Ruth Fröyland 

Nielsen) указује да социјализација зависи и од активности јединке, њеног искуства и од 

способности разумног размишљања. С тога онa закључује да се не ради о два фактора или 

два бића, више или мање различита, и у супротности, ,,већ о индивидуалном развоју који 

води ка успостављању контаката с другим, ка изграђивању социјалних односа“ (Нилсен, 

1990: 17). Покретач социјализације, према Рут Фројланд Нилсен, је унутрашња сила, жеља 

за контактом и комуникацијом. Она увиђа да кроз процес развоја способности за свесно 

социјално прилагођавање, и на основу јасног увиђања узајамности социјалних односа, 

израста тзв. социјабилност као трајна способност у комуницирању са другима. Према  

истраживањима Нилсенове, интересовање за личности из околине расте са дететовим 

узрастом и испољава се у све већем зближавању међу јединкама. У процесу 

социјализације деце она  разликује асоцијални стадијум  (узраст од 0 до 3−4 године), 

егоцентрични или просоцијални стадијум  (узраст од 3−4 до 7− године), и стадијум 

истраживања фактора социјализације (узраст од 7−8 до 13−14 године). Коренита 

промена социјалног понашања дешава се између седме и осме године живота, када 

социјалност бележи свој оптимум задржавајући се и у каснијим годинама. Социјални 

развој је према њој део индивидуалног развоја који настаје из социјалних односа, 

истовремено доприносећи његовом даљем развоју (Нилсен, 1990: 30−33). У процесу 
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социјализације човек стиче навике, вештине, знања, особине и начине понашања који му 

омогућавају да живи и делује у друштву. Свако друштво или заједница предузимају 

одговарајуће мере у формирању и неговању облика понашања неопходне за њихово 

функционисање и одржање. Неопходно је, рецимо, код чланова друштва развијати 

одговарајућа знања и вештине ради његовог физичког одржања, неговати језик и говор 

због узајамне комуникације у друштву, развијати и неговати одговарајуће ставове, 

вредности и мишљења због заједничке оријентације и остваривања заједничких циљева 

(Рот, 2010: 84).  

Са социолошког становишта, социјализација подразумева трансформацију 

биолошког човека у друштвено биће, увођење појединца у друштво. Мира Видаковић 

говори о следећим фазама социјализације током човековог живота:  

- Хоминизација (хомо – човек), постајање човеком. Ова фаза траје од рођења до 7. 

године, када човек стиче говорну способност, развија разна умећа, навике, 

усваја основни систем вредности;  

- Елементарна социјализација започиње са поласком у школу и траје кроз 

целокупан период школовања.  У том периоду учи се језик, усвајају се ведносни 

и нормативни обрасци околине и друштва коме јединка припада, усвајају се 

знања о културном наслеђу, јединка се укључује у гупни живот друштва; 

- Инкултурација почиње када се након школовања запошљавамо. Овај период 

карактерише активан однос према наслеђу,  јасан однос према друштву и свету 

у којем живимо, стваралачко надахнуће;  

- Креација, процес у који улазе појединци изузетних стваралачких потенцијала 

(Видаковић, 2012: 88−89).   

Социјализација је дакле процес развијања, уздизања и формирања личности и 

процес оспособљавања личности за живот у друштву (Ивковић, 2003: 130). У процесу 

сазнавања стварности, како истиче Драган Коковић, појединац ступа у контакт са 

материјалном и друштвеном средином. У том контакту се стичу сазнања и развија однос 

према постојећем друштвеном окружењу и поретку (Коковић, 1994: 68). Образовање је 

према социолозима језгро васпитања и социјализације.  Резултат васпитно-образовног 

процеса сагледава се као резултат развоја и формирања личности и резултат одржања и 

развоја друштва. Када се овај резултат посматра истовремено и скупа, настаје нови 
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квалитет, сазнања и вредности, што се у социологији образовања третира као 

компетенција. Компетенције се деле на когнитивне, афективне, социјалне и радно-

акционе. Социјалне компетенције обухватају: разумевање других личности и група; 

сагласност, усаглашеност са циљевима групе или организације; групни менаџмент, бити 

вођа или бити вођен, способност уверавања, способност организоваања, способност рада у 

тиму; комуникацију, способност комуникације ,,очи у очи“, ненасилну комуникацију; 

подршку других, осећајност за развојне потребе других и подржавање њихових 

способности; уважавање различитости, толеранцију, демократичност, осећање 

припадности нацији и цивилизацији (Сузић, 2013: 75).  

На процес социјализације личности утичу бројни фактори, међу којима су 

најважнији: породица, вршњаци, школа, социјална средина, религија, мас-медији. Талкот 

Парсонс (Talcott Parsons) сматра да су васпитно-образовне установе ,,жаришно средство 

социјализације“, јер представљају мост између породице и друштва, припремајући дете за 

улогу одрасле особе. Парсонс тврди да је школа ,,друштво у минијатури“ (Ненадић, 1996: 

89), док Џон Дјуи истиче да је школа посебна средина ,,која је створена са изричитим 

циљем да утиче на духовне и моралне склоности својих чланова“ (Дјуи, 1996: 18), ,,где се 

у току стварања заједничког искуства и даје и узима“ (Исто, 248). Према Младену 

Звонаревићу, у социјализацији младих васпитно-образовне установе имају изузетно 

велику улогу, јер, као што је породица прва 'природна' социјална група која прихвата 

новорођено дете, тако је и школа/предшколска установа прва организована друштвена 

институција са којом се оно среће. Њено деловање је значајно јер је то институција у којој 

младе генерације стичу знања, вешине и навике неопходне за укључење у социјални 

живот. У предшколској установи се дете први пут среће с друштвеном дисципином и 

друштвеним ауторитетом. Ступајући у предшколску установу дете упознаје колектив нове 

врсте, у оквиру кога стиче нова социјална искуства, социјалне вештине и навике 

неопходне за функционисање у новом окружењу. У васпитно-образовној установи дете се 

одвикава од разних лоших навика и предрасуда и васпитава у духу прихватљивих 

друштвених вредности. Школски систем је, како закључује Звонаревић, један од главних 

путева социјалне мобилности за будуће грађанине, јер дужина школовања, као и врста 

школе коју су ученици похађали, у великој мери детерминише њихово касније занимање и 
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звање, а самим тим и њихов социјални па и економски статус у каснијим годинама 

(Звонаревић, 1985: 89). 

Педагози истичу значај начела социјализације, које подразумева оспобљавање за 

живот у заједници. У свом делу Социјална педагогија, Паул Наторп (Paul Natorp), немачки 

филозоф и педагог, је захтевао заједничко васпитање све деце у јединственој народној 

школи, у којој деца треба да се васпитавају у духу  заједнице и да стичу навике 

заједничког живота. По његовом мишљењу, васпитно-образовна установа треба да развија 

различите социјалне облике рада и да у свим предметима идејно делује (Качапор, 2003: 

321). Васпитање колективом за живот и рад у колективу је била водећа мисао руског 

педагога Антона Симјоновича Макаренка. Сматрао је да ученички колектив треба 

организовати тако да се у њему може васпитавати личност појединца, који ће истовремено 

моћи да допринесе развоју и успеху колектива у целини. Макаренко се посебно бавиo 

питањем како поставити однос између индивидуе  и друштва, а да интереси и захтеви 

колектива не повређују слободу личности, већ да личност добије у колективу услове за 

несметано испољавање својих индивидуалних склоности и свестрани развој својих 

способности. Он је разматрао појам слободе личности, и питање докле иду границе 

мешања колектива у живот личности (Макаренко, 1965: VII). Важно је да индивидуални 

и колективни развој теку паралелно и да један другог подстичу и условљавају. Живот у 

колективу, како истиче Јован Ђорђевић, утиче на то да деца ,,све више схватају динамизам 

односа између личних жеља, интересовања и захтева колектива, као и одговорност према 

колективу и његовим члановима“ (Ђорђевић, 2002: 29). На тај начин ствара се повољна 

клима за развој личности, успостављање пријатељства, другарства, лојалности, узајамног 

поверења. Школске активности треба организовати тако да деца имају могућност да се 

искажу као социјално вредни чланови својих колектива. То доприноси задовољавању 

социјалних потреба и интересовања, јачању сопственог идентитета и самореализацији 

деце, те њиховом социјалном одрастању (Ђорђевић, Јовановић, 1996: 185).  Свако 

васпитање остварује се помоћу одговарајућих активности и садржаја, па ћемо у наставку 

текста размотрити на који начин музичке активности и садржаји могу допринети стицању 

социјалних искустава и социјализацији деце у предшколској установи. 

 

Музичке активности и  садржаји 
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у функцији социјализације деце предшколског узраста 

 

Под музичким активностима у настави подразумевамо певање, свирање, слушање 

музике, певање уз игру, као и музичко стваралаштво, кроз које деца уче мотивисано, са 

задовољством и изазовом, овладавајући аналитичким, критичким и креативним 

мишљењем (Ивановић, 2007: 5).  Кроз ове активности деца доживљавају и усвајају 

одговарајуће музичке садржаје: песме, бројалице, музичке игре и композиције за слушање. 

Ови садржаји омогућавају стицање нових сазнања, подстичу разноврсна осећања, бројне 

интелектуалне и психичке процесе, опуштају децу,  доприносе међусобном упознавању и 

развијању сигурности у комуникацији, што су квалитети који доприносе њиховој 

социјализацији. Музичко испољавање је према Жарку Требјешанину вид прималне, 

прелингвистичке, невербалне симболичке комуникације, попут снова. Музика је 

,,најспонтаније и најнепосредније испољавање несвесног, односно древних, 

општељудских несвесних перцептивних, интелектуалних и емоционалних образаца 

спознаје“ (О Брајен, 2018: 12). Сматрајући је кључном у духовном развоју човека Нада О 

Брајен истиче да свако ко се бави музичком педагогијом, предајом сазнања музике, треба 

да има развијену свест о мултидимензионалном утицају музике на човека (О Брајен, 2018: 

15).  

Певање се дефинише као музичко изражавање помоћу људског гласа (Музичка 

енциклопедија 3, 1974: 89). То је један од најстаријих облика музицирања, а могуће је и да 

је најстарији вид људске комуникације. Поједини научници заступају тезу да је песма 

старија од говора, према чему би се музика могла сматрати првобитним језиком људи. 

Научници су наиме открили да ,,хиљаде малих длачица у унутрашњем уху, које леже на 

глаткој површини попут дирки на клавиру и одговарају на различите феквенције звука – 

одјекују само на више 'музичке' фреквенције (од 3.000 до 20.000 херца) указујући на то да 

су, у једном тренутку, људска бића у почетку комуницирала вероватно само путем песме 

или тона“ (Кембел, 2004: 130).  У животу сваке заједнице, као и у животу појединца, 

певање несумњиво има велики значај. Спонтана песма, о којој пише Бјерквол, део је дечје 

надахнуте културе. Артикулисана спонтано, без подстицаја одраслих, она је присутна у 

читавом низу свакодневних дечјих активности и зато је,,од животне важности овладати 

спонтаном песмом јер је она део заједничког кодекса дечије културе и даје деци посебан 
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кључ за изражавање и људски раст....Попут вербалног језика, и спонтана песма се користи 

са одређеним циљем и у одређеној социјалној ситуацији“ (Бјерквол, 2005: 86). Она је  

огледало дечјег живота, и индивидуалног, и колективног. Бјерквол истиче да спонтана 

песма, попут људског језика, има контактну и информациону функцију, као и функцију 

маркирања идентитета. Контактна функција спонтане песме се развија већ путем 

примарног дијалога између новорођенчета и мајке, када дете већ тада схвата какав 

контактни потенцијал лежи у модулацијама песме и људском гласу. Јер, музика је чулнији 

медијум и од језика. Управо тада започиње развој контакта и социјалног живота.  

Касније, током предшколског периода, спонтана песма је у функцији развијања 

емоција. Преко ње се ,,остварује конакт са дубљим нивоима осећања у сопственој души, а 

истовремено је и медиј изражавања осећања која се тичу других и која дотичу друге“ 

(Исто, 107). Овај вид песме дакле постаје прелазни феномен између човекове унутарње и 

спољне стварности. Помоћу спонтане песме деца размењују и усвајају нова знања. Она 

има значајну функцију у проширивању сазнања, као и терапеутску функцију, јер ослобађа 

дете,ојачавајући његову способност комуникације у друштву. Спонтана песма олакшава 

детету да се усуди на потпуни и ризични контакт са околним светом креативно, критички 

и истраживачки. На тај начин оно открива и упознаје стварност, опојмљује искуство, 

емоционално и когнитивно. Певајући у групи дете се лакше уклапа у друштвену заједницу 

која га окружује, усвајајући њена правила живота, што заправо представља 

социјализацију, тј. урастање у сопствену културу и друштво. Зато је спонтана песма 

маркер идентитета и важан фактор социјализације.  Унутар заједнице, свако дете има 

своју улогу, доприносећи њеном развоју у складу са својим могућностима и особеностима. 

У групи деце, спонтана песма има свог лидера, своје виртуозе и пасивне саиграче, али су и 

једни и други део заједничког друштвеног оквира. Битно је да сви на себи својствен начин 

учествују у овој музичкој активности која омогућава развој индивидуалног идентититета 

унутар заједнице. Кроз овај вид изражавања деца једни другима приповедају ко су, и које 

је њихово место у тој заједници. Деца међусобно спонтано прихватају песме које стварају 

и индивидуално и заједнички. У заједничком певању постају чланови једне заједнице, а 

будући да песма ,,у великој мери показује особености целовитости, како музичке, тако и 

социјалне, управо ће та форма изражавања допринети успостављању осећаја културног 

идентитета код деце“ (Исто, 108). Спонтано музичко понашање, према антропологу 
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музике Џону Блекингу, одсликава различите ступњеве свести о социјалним снагама, а 

структуре и функције музике су везане за основну људску тежњу и биолошку потребу да 

успостави равнотежу међу њима“ (Blacking, 1973: 100). То свакако важи и за дечју 

културу и развој дечије свести. Изражавајући се спонтано путем песме деца наслућују 

сопствену културну припадност и учвршћују сигурност у једном културном идентитету. 

За Шопенхауера музика је управо vox humana, људски глас, ,,и једини медиј који може да 

се провуче поред појмовног зида етаблираног знања и да човеку донесе непосредни 

контакт са унутрашњим бићем постојања“ (Бјерквол, 2005: 58). Истовремено, 

представљајући се песмом и остварујући контакт са другима помоћу ње, откривају ново и 

непознато, што је свакако пут ка социјализаци. 

Према истраживањима Биљане Јеремић, ученици основношколског узраста који су 

током једне школске године присуствовали настави реализованој од стране професора 

музичке културе и кроз иновативни методички приступ извођења музике певањем, 

показали су већу емпатију и бољи однос према другим ученицима; на бољи начин су 

контролисали своје импулсе и негaтивне рекције; било је повећано присуство позитивних 

емоционалних реакција; боље су сарађивали са другим ученицима и имали су адекватније 

реакције на критику. Спроведени методички поступак обраде песама развио је, према 

истраживању ове ауторке, социјалне и емоционалне вештине. Ученици су у процесу 

учења песме имали осмех и ведра лица, док су у интеракцији са групом правили 

компромисе када је требало одабрати парове или групе које ће изводити научену песму. 

Запажајући да ученици током певања имају потебу да се смеју оним ученицима који не 

певају добро, Биљана Јеремић истиче да то може бити показатељ ниског нивоа емпатије 

према таквим ученицима, и недовољно развијених социјалних вештина. Током 

експерименталног истраживања које је спровела са групом истраживача, а које је у основи 

имало певање, ученици су развили емпатију према оним ученицима који нису певали са 

лакоћом и на тај начин побољшали међусобну комуникацију. Уз паролу певај да би 

комуницирао аутори закључују да је певање начин комуникације, који  уз представљени 

иновативни модел обраде песме по слуху додатно утиче на социоемоционалне 

компетенције ученика (Jeremić et al., 2015).  

   Музичка игра је такође једна од активности која у процесу васпитања омогућава 

успешну комуникацију међу децом, доприносећи њиховoj социјализацији. Игра је одувек 
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имала значајну улогу у животу човека. У првим људским заједницама имала је изразито 

социјално значење, представљајући увод у сваку врсту заједничког рада и делатности. 

Поједини историчари тврде да је приступна реченица у контактима међу старим 

индијанским племенима била ,,Шта ви играте?“ (Видаковић, 2012: 248).   У старој Грчкој и 

Риму игра је била значајан чинилац у васпитању класе слободног грађанина. Платон је 

истицао да су игре природна потреба деце, док је Марко Фабије Квинтилијан игру 

препоручивао као метод уз чију помоћ дете учи са задовољством (Каменов, 1997: 58).  

Током средњег века игра је била потиснута из друштва јер се сматрало да одвлачи мисли 

од посвећености и преданости Богу. Ипак, у народу је увек постојало интересовање за 

народним играма и плесовима. У Србији су за време ропства под Турцима народне игре са 

певањем, поред песме и народних обичаја и умотворина, биле један од ослонаца у 

очувању своје културне традиције. Проучавајући народне игре Љубица и Даница су у 

њима уочиле изразиту повезаност са друштвеним условима у којима су настајале и 

развијале се. Тако наводе пример призренске игре, у којој се играчи у колу држе збијени 

једни до других. Овај начин играња заправо осликава услове живота Срба под Турцима. 

Наиме, за време Турака, Срби су живели у кућама сазиданим једне до других, како би 

били ближе једни другима, а такво схватање рефлектовало се и у игри. Ово збијено 

држање игача у колу је, према сестрама Јанковић, управо израз колективне свести народа 

и његове тежње за опстанком заједнице и очувањем свог идентитета (Јанковић, Јанковић, 

1937: 95). Увиђајући њихов изузетан васпитни значај Љубица и Даница Јанковић су 

писале да нема социјалније игре од народног кола: ,,Шта још може да створи тако 

пријатно осећање у заједници, да обухвати све чланове друштва као што то може народна 

игра? Коло, свакоме приступачно, не прави разлике између вера, сталежа, полова или 

година. У колу се складно везује индивидуалност коловође са игром заједнице. То је игра 

чије је нарочито преимућство баш у том изравнавању, утапању појединца у целину, и 

управљању целине према коловођи. На тај начин народна игра неосетно васпитава играче“ 

(Јанковић, Јанковић, 1934: 2). Народне игре представљају израз културног достигнућа 

једног народа, средство комуникације и изражавања емоција. Обзиром да се изводе 

колективно доприносе развијању сарадње међу децом, другарства, пријатељства, 

међусобног разумевања, као и осећаја националне припадности и опште културе (Милић, 

2012: 348). Као јединствени израз стваралачког надахнућа народа, коло је драгоцен извор 
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сазнања о  његовом животу и карактерним особинама. Развијање знања о сопственој 

култури и о култури народа са којима живимо ,,треба да буде полазна тачка 

интеркултуралне комуникације, односно међусобног упознавања и повезивања“ (Белојица 

Павловић, Цицовић Сарајлић, 2018: 37). Упознавање игара других народа доприноси 

уважавању културног плурализма који се темељи на интензивној комуникацији између 

култура, што је битан предуслов развоја толеранције, међусобног поштовања и 

социјализације.  

У народним играма, али и у другим видовима музичких игара (дидактичке музичке 

игре, музичке драматизације), деца се релативно брзо прилагођавају једни другима, 

остварују међусобну сарадњу и разумевање, што олакшава процес социјализације. Будући 

да се изводе колективно, музичке игре на примерен начин усмеравају укључивање детета 

у друштво, доприносећи правилном социјалном понашању у групи. Оне спонтано и 

ненаметљиво делују ослобађајуће на дечију личност. Захваљујући социјалним контактима 

које омогућавају, деца се ослобађају егоцентричности и ташнине, развијајући се у духу 

отворености и алтруизма. Музичке игре код деце  развијају разноврсна социјална осећања 

попут симпатије, наклоности, обзирности, емпатије, поштовања и разумевања. Као и у 

другим дечјим играма, деца се уверавају да су им другови потребни ради остваривања 

заједничких циљева, осмишљавања кореографије, складног и заједничког извођења 

покрета уз музику, заједничког наступа на приредби, па се заједништво схвата као 

неопходност и потреба. У игри уче да се контролишу, да поштују и воде рачуна о другим 

члановима групе у којој се играју; да се повуку и прилагоде када је то у интересу 

колектива, ,,чиме се оспособљавају за социјални живот без кога се не може замислити 

савремено друштво“ (Минић, Јовановић, 2018: 28).  Музичке игре свакако омогућавају 

деци да испоље своју сопствену музикалност и индивидуалност али и све друге особине 

које га чине друштвеним бићем.  

Слушање музике је од посебног значаја у раду са децом предшколског узраста, у 

процесу њиховог прилагођавања новом колективу. У том периоду, музика је ,,изванредно 

средство за опуштање, социјализацију и развијање комуникације која доприноси 

успостављању равнотеже и осећају сигурности у новој средини“ (Матић, 1986: 68). Бројна 

су истраживања која упућују на изузетно позитивно дејство музике на развој личности 

уопште. Према Кембеловим истраживањима, музика утиче на лакше дисање, број срчаних 
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откуцаја, пулс и крвни притисак, смањује мишићну напетост и побољшава покретљивост 

тела и координацију, утиче на температуру тела, повећава ниво ендорфина, регулише 

хормоне стреса, може да промени наше опажање простора и да маскира непријатне 

звукове и осећања, мења наше опажање времена, побољшава памћење и учење, подстиче 

издржљивост, повећава пријемчивост несвесног за симболе, ствара осећај сигурности и 

благостања (Кембел, 2004: 63−76).  

Заједничко слушање музике у предшколској установи, код деце развија дух 

заједништва и свест о заједничким друштвеним и уметничким вредностима. Слушајући 

музику и дискутујући о њој, деца изражавау своје емоције. Испољавајући своје емоције 

подстакнуте музиком, деца спонтано говоре о себи и свом унутрашњем, емоционалном 

животу. На тај начин успоставља се комуникација са осталом децом, што омогућава боље 

упознавање и међусобно разумевање, а то може да послужи као основа у развијању 

основних социјалних компетенција. У процесу слушања музике међу децом се развија 

способност тимског рада, јер сви заједно слушају музичко дело. Тимски рад захтева 

поштовање одређених правила, попут заједничког пажљивог слушања, поштовања 

васпитача као руководиоца колектива, усмеравање на решавање заједничког задатка, као и 

уважавање различитог мишљења које деца испољавају о музици коју су чули. Помоћу 

одговарајућих композиција различитог расположења развијају се осећања значајна за 

развој личности у духу заједничких и општељудских хуманистичких вредности, као што 

су љубав према породици, отаџбини, заједничкој култури, историји, као и поштовање 

према другим народима и њиховим културним и другим вредностима.  

Поред певања, извођења покрета уз музику и слушања музике, свирање на дечјим 

музичким инстументима је такође важан фактор социјализације деце. Лако савладавање 

технике свирања на овим инструментима, посебно на ритмичким удараљкама, ,,без обзира 

на степен развијености музичких способности, све ученике чини равноправним 

учесницима разредног музицирања“ (Стојановић, 1996: 65). То код деце развија осећај 

прихваћености, корисности, осећај за правду и демократичност, доприносећи укупној 

друштвеној и радној атмосфери.  

Развијање друштвених осећања, дужности и потреба, успешно се остварује 

непосредним ангажовањем деце у културне друштвене активности. Учешћем у културном 

животу и активностима заједнице ,,појединац може да развије своју социјалну 
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индивидуалност и персоналитет. У непосредном друштвеном деловању и односима 

интензивније се одвија процес социјализације младих и подиже мотивација за улагање 

сопствене енергије и памети у остваривању заједничких циљева заједнице којима 

појединац припада“ (Јовановић, 2005: 37−38). Музичке активности у предшколској 

установи треба да побуде интересовања деце за учествовање у музичким дешавањима и 

ван установе, у оквиру хора или фолклора, где деца стичу културу коришћења слободног 

времена у циљу сопственог али и друштвеног напретка. Ове ваннаставне активности 

понекад досежу висок ниво уметничког израза па представљају значајно средиште 

културног живота у локалној друштвеној средини. Од посебног значаја је то што 

доприносе развијању колективне свести деце, осећања одговорности појединца за успех 

целине, као и осећања сопствене дужности и обавезе према друштву (Павловић, Цицовић 

Сарајлић, Ковач, 2016: 266).  

 

Закључак  

Заједничко музицирање, било да се ради о певању, свирању на дечјим музичким 

инструментима или извођењу покрета уз музику, код деце изазива радост, самопоуздање, 

сигурност и веру у себе и у снагу колектива. Заједничко музицирање обезбеђује услове и 

пружа могућности да деца свестрано ангажују своја чула, да стичу нова искуства те да 

ангажују не само музичке већ и интелектуалне, емотивне и стваралачке способности. 

Музичке активности развијају свесну  дисциплину, пажњу, упорност и концентрацију, 

смисао за лепо, што су особине пожељне у колективном раду, јер доприносе остваривању 

заједничког циља и успеха. У заједничком музицирању и стваралаштву међу децом се 

развија другарство, отвореност, поверење, алтруизам, толеранција, што доприноси 

друштвено-моралном васпитању деце, развијању способности за живот и рад у заједници,  

олакшавајући социјализацију.  Чињеница да у процесу заједничког музицирања сва деца 

имају подједнака права и дужности ставља свако дете у положај да лично буде одоворно 

за успех групе у коначном извођењу музичке активности. То сазнање код деце развија 

интересовање, вољу, одговорност, истрајност, посвећеност, одважност, те осећај 

сопствене вредности у друштву. Заједничко музицирање је изузетно добар метод у 

развијању осећаја припадности једној друштвеној групи. Успех постигнут у заједничком 

музицирању мотивише децу и у другим видовима друштвеног ангажовања што је циљ 
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социјализације. У току заједничког музицирања деца имају прилику да искажу своју 

креативност, сигурност, отвореност, да процењују способност својих другова, обогаћујући 

тако своје социјално искуство, обезбеђујући  пуну социјализацију личности. Од посебног 

је значаја да васпитачи увиде предности и значај колективног рада и заједничког 

музицирања. Зато треба да благовремено планирају и колективно изводе одређене музичке 

активности како у наставном процесу тако и поводом разних културних дешавања у 

окружењу. Заједничко музицирање омогућиће деци да испоље како своје музичке тако и 

социјалне вештине и способности, што ће неминовно допринети њиховој социјализацији 

те свеколиком духовном расту и развоју.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


