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Сомбор

КОРЕЛАЦИЈА ВЕРБАЛНЕ, АУДИТИВНЕ  
И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  

У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ шКОЛЕ

Сажетак: експанзија медија и других савремених информационо-кому-
никационих технологија у великој мери окупирају пажњу деце. Тешко је 
мотивисати ученике, предочити им лепоте књижевног језика и оспособити 
их за очување његових вредности. Међутим, деца млађег основношколског 
узраста са задовољством прихватају иновације у настави. Циљ овог рада је 
био да се испита како корелација садржаја Српског језика, Музичке и Ликовне 
културе утиче на интелектуални, доживљајни, естетски и стваралачки 
рад ученика. Резултати показују да визуелни и аудитивни утисци су веома 
моћно средство памћења података код ученика. поред тога што боље разу-
меју наставне садржаје, код њих се развијају и стваралачке способности па 
у настави српског језика треба што више примењивати принцип очиглед-
ности као и анализу и синтезу наставних садржаја обрађених путем коре-
лације, као и да је неопходно стално трагати за новим идејним решењима 
у настави. прожимање наставних садржаја српског језика са ликовном и 
музичком културом довешће до развоја визуелне и аудитивне писмености, 
омогућујући боље памћење података, развој креативности и моторичких 
способности, као и активнији однос према градиву.

Кључне речи: КоМУНИКАЦИЈА, КоРеЛАЦИЈА, ДеЦА, ИНовАЦИЈе 
У НАСТАвИ.
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Увод

Унутрашња и међупредметна корелација у млађим разредима 
основне школе неопходна је као облик дидактичко-методичке припреме 
за наставу у којој ће учитељ водити ученика до примеренијих, лакших, 
успешнијих начина, облика и метода рада и до постизања предвиђених 
наставних задатака: васпитних, образовних, функционалних, комуни-
кацијских, естетских. Из вертикалне и хоризонталне корелације настав-
них предмета произилази корелацијско-интеграцијски наставни систем, 
у којем се сједињују и повезују наставни садржаји различитих наставних 
подручја појединих предмета. Између визуелне, аудитативне и вербалне 
комуникације постоји повезаност. Настава Српског језика поседује зна-
чајно место у програмској структури разредне наставе. Циљ наставе 
Српског језика је „Трајно усвајање основа језичке и књижевне културе, 
развијање љубави према књизи као поузадном извору знања и постепено 
оспособљавање за самообразовање” (Вучковић, 1993: 18). Поред овога 
потребно је ученике подстицати на креативност, истраживачку радозна-
лост и упућивати на осамостаљивање и слободно критичко мишљење.

Васпитно-образовни рад учитеља је усмерен на оспособљавање уче-
ника да правилно говоре, читају и пишу, да схватају и тумаче језичке и 
књижевне појмове и да стечена знања примењују. Како у основношкол-
ском тако и у средњешколском периоду образовања, ова настава оспо-
собљава ученике за схватање и доживљавање правих вредности, не само 
у књижевности, него и у другим уметностима. Можемо закључити да на-
става Српског језика и књижевности има значајан утицај на развој опште 
културе и личности ученика (Илић, 2006).

У млађим разредима основне школе велика пажња се посвећује тексто-
вима и лектири који представљају праве изворе лепе речи и ризнице мудро-
сти. Рад у настави језика и књижевности се не може замислити без креације, 
знања и умешности наставника. У томе и јесте суштина иновација наставног 
процеса. У фази самосталног поистовећивања са јунацима, ученик постаје 
креатор и стваралац (Петровић, 2005: 19; Петровић, 2006: 23).

Богаћење ученичког говора неопходно је за оспособљавање и само-
стално усмено и писмено изражавање ученика, који морају бити при-
премљени за неометано праћење наставе у свим фазама школовања. 
Настава српског језика код ученика утиче на развијање естетског укуса. 
Потреба за лепотом је предуслов за покретање импулса и доживљавање 
лепог у најразличитијим облицима. Веома је значајно неговање љубави 
према свом народу и отаџбини. Такође, значајно је да учитељ код учени-
ка развија посматрање и пажњу без којих не може да се прати ниједна 
активност. Развијање мишљења и памћења се доводи у везу са посма-
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трањем и пажњом, као и логичност. Ученике је потребно оспособити да 
на свет око себе реагују не само разумом, већ и емоцијама како би се 
изградили у здраве личности (Илић, 2006).

Садашња школа у којој, још увек, доминира стара и застарела тех-
нологија рада мора бити примерена новој улози школе као предводнику 
развојних промена. Нова концепција наставе тражи иновације и разви-
јање нових улога учитеља. Ученике треба оспособљавати за промене, да 
предвиђају и решавају стално нове ситуације. Научити ученике да уче, 
да мисле, да имају конструктивистички и еманципаторски положај у 
стицању знања. Уместо раније трансмисионе, наставник преузима улогу 
креатора педагошких ситуација. Расте његова менторска улога (Педа-
гошки речник, 1967; Педагошка енциклопедија, 1989). 

Применом корелације се интегришу садржаји различитих наставних 
дисциплина и повезују знања и вештине из различитих области и подруч-
ја. Она утиче на развој научног мишљења, свестраније сагледавање про-
блема и омогућава разумевање теоријских знања као и њихову практичну 
примену. Настава Српског језика се може повезивати са многим срод-
ним предметима и уметностима. Примена корелацијско-интеграцијског 
система наставе Српског језика и књижевности пружа велику инвентив-
ност у обради међусобно сродних садржаја из различитих уметности и 
наука и захтева велику стручност наставника. Овај систем у настави се не 
може избећи, јер се заснива на природној вези међу сродним садржајима 
који припадају различитим наставним предметима (Илић, 2006).

1.Методологијаистраживања

Циљ истраживања. Основни циљ овог истраживања је да се испита како 
корелација садржаја Српског језика, Музичке и Ликовне културе утиче на 
интелектуални, доживљајни, естетски и стваралачки рад ученика.

Задаци истраживања. Задаци истраживања треба да испитају следеће:
1.  Како корелацијско-интеграцијски систем рада доприноси већим 

мотивацијским, доживљајним, истраживачким и стваралачким 
активностима ученика?

2.  Примену корелације наставних садржаја Српског језика са Ли-
ковном и Музичком културом као креативнији облик рада под-
једнако прихватају и дечаци и девојчице?

3.  Ученици су активнији на часовима организованим путем коре-
лације Ликовне и Музичке културе?
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4.  Примена корелације Српског језика, Музичке и Ликовне културе 
утиче на успех ученика и њихов однос према раду?

Хипотезе истраживања. На основу досадашњих истраживања дошло 
се до података да корелација Српског језика са Музичком и Ликовном 
културом повољно утиче на памћење података који се односе на об-
рађени текст и деца више воле тај начин рада у 1.и 2. разреду основне 
школе. Полазећи од задатака истраживања могуће је поставити следећу 
општу хипотезу истраживања: Корелацијско-интеграцијски систем 
рада доприноси већим мотивацијским, доживљајним, истраживачким 
(сазнајним) и стваралачким активностима ученика у настави Српског 
језика и књижевности.

посебне хипотезе. У циљу овог итраживања постављене су следеће 
хипотезе:

1.  Ученици екперименталне групе (у којима се примењују нови 
модели интерпретације књижевног текста, засновани на корела-
цијско-интеграцијским везама са музичком и ликовном култу-
ром) показаће значајан напредак у рецепцији наставних садржаја 
и ставовима према њима у односу на ученике контролне групе.

2.  Примена корелације у настави Српског језика са Ликовном и Му-
зич ком културом мотивише за рад и дечаке и девојчице.

3.  Ученицима су часови Српског језика на којима се примењује коре-
лација Ликовне и Музичке културе занимљивији и креативнији.

4.  Не постоји разлика у прихватању наставних садржаја обрађених 
путем корелације између ученика различитог школског успеха.

варијабле истраживања. Зависне варијабле овог истраживања под-
разумевале су:

•	 	Усвојено	знање	о	обрађеном	делу	применом	новог	модела
•	 	Емоционални	однос	према	начину	рада,	а	независне	варијабле	

подразумевале су:
 – Начин рада
  - Класична обрада текста
  - Обрада текста путем корелације
 – Пол испитаника
 – Школски успех на крају другог полугодишта

популација и узорак истраживања. Истраживање је спроведено на 
узорку од 89 испитаника који чине ученици од првог до другог. Структу-
ра узорка ученика по разредима (ученици првог и другог разреда) при-
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казана је у Табели 1. По једно одељење од сваког разреда чиниће кон-
тролну групу који су имали час обраде текста без корелације, а експери-
менталну групу по једно одељење од сваке генерације који су имали час 
обраде текста путем корелације. За подручје истраживања изабрана је 
настава књижевности јер се сматра да је погодна за корелацију са садр-
жајима Ликовне и Музичке културе. Експеримент је замишљен тако да 
ученици 1. разреда експерименталне групе обраде наведене наставне 
јединице кроз корелацију са Ликовном и Музичком културом. Након 
израде пројекта истраживања ученици контролне и експерименталне 
групе би требало да ураде иницијални тест, у циљу утврђивања тренут-
них знања и способности из књижевности у нижим разредима основне 
школе. Након иницијалног теста, учитељи нижих разреда основних шко-
ла у експерименталним групама организују часове обраде књижевних 
текстова путем корелације. Када се настава помоћу модела реализује ус-
леди ће финално тестирање контролне и експерименталне групе. Тада 
ће се извршити и анкетирање учитеља којим ће се утврдити њихови ста-
вови о обради књижевних дела путем корелације.

Пол  
испитаника

Први разред Други разред

Контролна
група

Експеримен-
тална група

Контролна
група

Експеримен-
тална група

Мушки 9 15 9 10

Женски 12 11 12 11

Укупно 21 26 21 21

Табела1:Структура узорка ученика првог и другог разреда (n=89)

предмет истраживања. Потребно је утврдити ефекте рада путем 
корелације два предмета и мишљења деце о таквом начину рада. Уко-
лико би резултати истраживања показали да увођење садржаја Ликовне 
и Музичке културе на часовима Српског језика повољно утиче, не само 
на ефикасније памћење података, већ појачава емоционални доживљај 
и рационално поимање уметничког текста и да деца преферирају та-
кав начин рада, указало би се на то да би требало да ова три предмета 
буду у корелацији. Захваљујући томе ученици би постали активнији и 
више мотивисани на рад. Овакав начин рада доприноси подизању сте-
пена емоционалне интелигенције, развоју визуелне писмености, лакшем 
и бржем памћењу података, развоју креативности и активнијем односу 
према наставном градиву.
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Методе, технике и инструменти истраживања. Методе које су упо-
требљене у овом истраживању биране су у складу са природом пробле-
ма, предметом, циљем и задацима истраживања, као и са постављеним 
хипотезама. Примењене су две методе:

1.  дескриптивна метода (употребљена код прикупљања података, 
обраде и интерпретације)

2.  метода експеримента са паралелним групама (користиће се у 
делу рада који се односи на упоређивање ефеката часа органи-
зованог путем корелације и часа организованог без корелације; 
овом методом се жели испитати колико корелација утиче да уче-
ници успешније запамте наставне садржаје и колика је њихова 
мотивисаност, доживљај и стваралаштво већи него на часовима 
на којима се не приступа корелацији.) Када су технике истра-
живања у питању, употребљене су техника тестирања и анкети-
рања. Као инструменти истраживања, употребљени су тестови и 
анкетни листић да би се утврдило следеће:

	 •	 	Иницијалним тестовима провериће се претходна знања из пред-
мета Српски језик и књижевност пре извођења експеримента;

	 •	 	Финалним	тестовима	утврдиће	се	стечена	знања	након	изво-
ђења експеримента;

	 •	 	Анкетним	листићем	ће	се	утврдити	да	ли	ученици	префери-
рају овакву врсту наставе.

Према начину решавања тестови су писмени, а према начину при-
мењивања индивидуални. Анкетним упитником за учитеље испитују се 
мишљења и ставови учитеља о примени корелације српског језика са ли-
ковном и музичком културом.

Статистичка обрада података. Добијени подаци су обрађени дескрип-
тивним и статистичким методама. Резултати добијени помоћу инструме-
ната истраживања обрађивани су на следећи начин, како би се добили ста-
тистички значајни подаци:

1.  Значајност разлике у степену стеченог знања између контролних 
и експерименталних група утврдиће се t-тестом по формули:

t =
DM

SEDM

 D – разлика аритметичких средина (М2 – М1)
 SE – стандардна грешка разлике између две аритметичке средине
 Степени слободе: df =N1 + N2
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1.  χ2 тест је статистички поступак којим се испитује подударност 
две расподеле, тј. да ли постоји статистички значајна разлика у 
фреквенцијама неке појаве између два или више узорака.

  Статистичка значајност коефицијента контингенције одредиће 
се помоћу χ2 по обрасцу:

χ2 =
Σfr Σfk

N

df = (r - 1) · (k – 1)

Емоционални однос према раду путем корелације који је добијен 
анкетом је обрађен на дескриптивном нивоу. Статистичка анализа доби-
јених резултата је урађена у статистичком пакету PrismaPаd 5.00 (www.
graphpad.com). Добијени резултати су приказани табеларно, користећи 
Microsoft Office (2007).

2.Резултатиистраживања

За потврду хипотезе да ли ученици боље памте градиво на часовим 
Српског језика обрађено путем корелације са Ликовном и Музичком кул-
туром коришћен је t-тест. Резултати показују да ученици боље запамте и 
доживе градиво када је обрађено у корелацији са Ликовном и Музичком 
културом него без ње (Табела 2, 2а).

Оцена
Број ученика  

експерименталне групе
Број ученика  

контролне групе

1 2 8

2 2 9

3 16 16

4 14 7

5 13 13

Укупно 47 42

Табела2:Структура ученика према оценама на тесту 
(први и други разред)



Тамара Савовић124

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 117-134

Групе 
испитаника

АС t-тест p df

Контролна 
група

8,12
4,71 0,01 87

Експериментална 
група

10,77

Табела2а:показатељи резултата t-теста 
(Легенда: АС – аритметичка средина)

Резултати о броју дечака и девојчица који су учествовали у овом ис-
питивању, односно њихова мотивација приказана је у табели 3. 

Број бодова Девојчице Дечаци

1 - -

2 - -

3 - -

4 - 1

5 3 3

6 4 1

7 7 5

8 7 6

9 7 7

10 17 12

11 1 3

12 1 4

Укупно 47 42

Табела 3: Структура ученика према броју бодова остварених на анкети

Пол АС t-тест p df

Дечаци 8,74
0,52 0,60 87

Девојчице 8,52

Табела 3а: показатељи резултата t-теста 
Легенда: АС- аритметичка средина
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Резултати показују да дечаци више воле рад на часовима путем коре-
лације, али добијена разлика није статистички значајна. Може се закљу-
чити да дечаци и девојчице подједнако воле часове на којима се наставне 
јединице обрађују путем корелације са ликовном и музичком културом.

Емоционални став ученика према примени корелације потврђен је тре-
ћом хипотезом која представља да ученици више воле часове Српског језика 
на којима се примењује корелација са Ликовном и Музичком културом.

Број бодова Број ученика
1 -
2 -
3 -
4 1
5 6
6 5
7 12
8 13
9 14
10 29
11 4
12 5

Укупно 89

Табела 4: Структура ученика према броју бодова остварених на анкети: 
779 : 89 = 8,75

Емоционални став ученика према примени корелације изражен је у 
три категорије према бодовима са анкете. Према томе имамо групе уче-
ника који:

•	 	Воле	примену	корелације	на	часовима	и	имају	од	9-12	бодова
•	 	Подједнако	воле	оба	приступа	раду	и	имају	од	8-5	бодова
•	 	Не	воле	примену	корелације	на	часовима	и	имају	од	0-4	бодова

Генерални став ученика према корелацијском начину рада је пози-
тиван, што значи да ученици воле рад на часовима српског језика путем 
корелације. Средња вредност резултата анкете емоционалног става пре-
ма оваквом раду је 8,75 бодова од могућих 12 и овај резултат доказује да 
ученици воле примену ликовних и музичких активности на часовима 
српског језика.
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За проверу повезаности између школског успеха и односа деце пре-
ма раду путем корелације Српског језика и Ликовне и Музичке културе 
израчунате су просечне оцене на крају школске године и упоредили са 
оствареним бодовима на анкети. Ученици су разврстани према остваре-
ном успеху на крају другог полугодишта и добијени резултати су прика-
зани у табели 5.

Успех
Број учени-

ка

Остварен 
број бодова 
на анкети

Просечна 
оцена бодова 

на анкети
%

Одлични 53 435 8,21 59,55
Врло добри 17 155 9,12 19,10

Добри 15 139 9,27 16,85
Довољни - - - -

Недовољни 4 43 10,75 4,49

Табела 5: остварени успех

3. Дискусија

Основна карактеристика садашњег времена је брз проток инфор-
мација (Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. 2008: 16). У контексту новог 
поимања знања као промене, као развојне вредности, треба сагледавати 
улогу школе, концепцију њене педагошке делатности, улоге и компетен-
ције наставника које из те концепције произлазе. У нижим разредима 
основне школе настава Српског језика и књижевности има за циљ да 
научи ученика да чита и пише, да га оспособи да разуме прочитано, да 
га оспособи за разумевање прочитаног, да развија његов књижевни сен-
зибилитет, да уме самостално да тумачи књижевно дело, као и да у њему 
развија способност за процењивање књижевног дела. Наставни садржа-
ји Српског језика и књижевности својом разгранатошћу и богатством 
усвајају се у често у корелацији са наставом Ликовне културе, Музичке 
културе и Природе и друштва (Маринковић, 2000: 14). Упознавање књи-
жевних дела развија у детету емоције и подстиче га на размишљање, а 
корелација са кореспондирајућим предметима је неизбежна. Из тих 
разлога поставља се сложено питање о томе како припремити студен-
та, будућег учитеља за извођење наставе Српског језика и књижевности“ 
(Кнежевић, 2009: 213). Књижевност, Ликовна и Музичка култура могу да 
чине јединствен систем при обради књижевног дела. На тај начин деци 
ће књижевно дело бити разумљивије, јер је употпуњено сликом и музи-
ком. Појачава се емоционални доживљај, који битно утиче и на интелек-
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туалну сферу посматрача. Долазимо до закључка да обрада књижевних 
дела у нижим разредима основне школе свестранија и емоционално 
потпунија уз коришћење слике и музике. Николић (1992:19) наводи да 
су циљеви наставе књижевности на подручју естетског васпитања су у 
развијању љубави према књижевној уметности и стварању читалачких 
навика, у стицању уметничког укуса, богаћењу репродуктивне и ства-
ралачке маште и јачању чулног, језичког и литерарног сензибилитета. 
Ликовно изражавање представља значајно средство за подстицање креа-
тивних способности ученика, а музика богати њихов емоционални дожи-
вљај (Јаковљевић, 1989: 28).

Отворен и критички дух код ученика омогућиће ефикасније сна-
лажење у условима савременог света и цивилизације. То ће се постићи 
таквом организацијом наставе која у центар наставног процеса ученика 
ставља на прво место у циљу развоја његових психичких способности, пре 
свега мишљења, памћења и емоција. Српски језик и књижевност, више од 
осталих предмета, пружа могућности за другачије облике рада путем 
разноврсних мотивационих задатака и поступака. Индивидуализована 
и диференцирана настава, групни облик рада, рад у паровима, пружају 
могућности младом реципијенту да уђе у суштину језичког система и 
открије значења књижевног текста који је тим језиком написан. Значајну 
улогу у мотивисању ученика за читање и уочавање естетских вредности 
дела има учитељ.

Учитељи треба да развијају способности и вештине које у новије вре-
ме добијају на значају: вештине комуницирања, управљање знањима и 
искуствима ученика, стваралачко педагошко вођење, сарадња у раду у 
групи, умешност тимског рада, уз неопходне компјутерске и техничке 
вештине и оспособљеност за коришћење средстава масовних комуника-
ција (Поткоњак, 2006). Учитељ треба да буде организатор и реализатор 
васпитно-образовног процеса. Његова улога постаје све сложенија јер 
живимо у времену које захтева новог учитеља, креатора, који се перма-
нентно усавршава и постиже више нивое образовања, као и нове видове 
комуникације са ученицима. Учитељ треба да буде узор својим учени-
цима и да их васпитава да постану умни и племенити људи” (Кнежевић, 
М. 2009: 210; Кнежевић, М. 2008: 112; Кнежевић, О. 2006: 16). Управо, 
то је предуслов да се код ученика развијају способности аналитичког 
мишљења, конструисања знања, решавања проблема и конфликата, 
тимског рада и партиципације, коришћење информација (брзо прона-
лажење, коришћење и складиштење информација), способност одлучи-
вања, евалуације, рефлексије, самоиницијатива, толеранција, доживот-
но учење итд. Само на овакав начин ће се и у нашем образовном систему 
прихватити тзв.приступ оријентисан на ученика, који доприноси развоју 
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друштва знања. Осим тога, какве моралне особине поседује учитељ зави-
сиће квалитет наставног и васпитно-образовног рада у школи. Учитељ 
мора да поседује висок ниво знања, општу културу и позитивне моралне 
вредности. Савремени учитељ треба да буде радознао и креативан, како 
би покретао своје ученике на активност. Од учитеља се очекује да прати 
корак с временом, да разуме процес, методологију и разултате савреме-
них образовних истраживања и да их примени у наставом процесу. 

Ликовна уметност се користи слојевитим знацима комуникације који 
покрећу доживљајну сферу детета и мотивишу на даљи рад.Ликовно ства-
рање представља комплекс психофизичких радњи у коме учествује цела 
личност. Лекић (1991:155) наводи да је ликовна култура важан елемент 
савременог васпитања и образовања. 

„Ликовна култура је циљ ликовног одгоја као процеса, а подразумије-
ва начин живота оплемењен активностима у којима ликовне вриједности 
имају важно мјесто. При томе ликовна култура се не своди на познавање 
ликовне уметности, већ је то много шира људска активност изразито соци-
олошки оријентирана, јер обухваћа и све видове визуелних комуникација, 
ликовност у свакодневном животу, уређење простора, па чак и квалитет 
међуљудских комуникација” (Карлаварис, 1988: 68; Карлаварис, 1986; 53).

„Ликовно изражавање, најчешће слика или цртеж, представљају нео-
пходно дидактичко средство у настави Српског језика и књижевности, 
нарочито у нижим разредима основне школе. Ликовно изражавање пред-
ставља значајно средство за подстицање креативних способности учени-
ка, а музика богати њихов емоционални доживљај” (Дивљан, 2008).

Процесом визуелног комуницирања најчешће се сматра развијање 
посматрања, памћење, маштања, способности поређења, интелигенци-
ја, логичко закључивање, осећајност, самосталност, тачност, прецизност 
(Мужић, 1999: 24).

Ученици приликом решавања ликовног проблема самостално раде 
што је веома битно за развој њихове самосталности, иницијативности 
и стваралаштва. Ликовно стваралаштво је синтеза многих фактора. У 
људској природи лежи потреба за развијањем стваралачке способности, 
мењањем средине, друштва, па и самог себе (Цветановић, 1996: 35).

Рад на ликовним садржајима развија и емоционалне способности 
што је веома важно за психичку уравнотеженост и духовну стабилност 
личности. Ликовна култура својим садржајима развија и јача моралне 
карактеристике ученика коа што су самоодговорност у раду, искреност, 
доследност, воља, самодисциплинованост чиме се утиче на њихове ста-
вове и поглед на свет (Сузић, 2003:1 8).

Ликовни појединац који прима поруку мора поседовати ниво ликовне 
културе, визуелне културе, ликовну осетљивост како би могао да прими 
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и вреднује поруке.Елементи естетског доживљавања могу се срести већ 
после прве године живота јер деца испољавају пријатна осећања видев-
ши нешто лепо.Међутим приликом приказивања ученицима уметнич-
ких дела до девете године треба водити рачуна о јасно представљеним 
догађајима и о разумљивости радње фигура (Дивљан, 2008; 17).

„Ликовно-естетски задаци доприносе остваривању циља ликовног 
васпитања, односно наставе ликовне културе.Формирање личне ликовне 
културе је примарни услов увођења ученика у ликовну културу њиховог 
народа, а преко ње у целокупно културно наслеђе. Ученици се помоћу 
личне ликовне културе, и помоћу опште културе коју стичу целокупном 
наставом и културним деловањем средине, оспособљавају да разумеју и 
културу других народа, као и општечовечанску културу-уметност уоп-
ште, без обзира чија је” (Лекић, 1991).

„Улога музике у корелацијском наставном систему у разредној настави 
има изузетан значај. Слушање музике на часовима српског језика, ликовне 
културе, физичког васпитања и света око нас јесте основа интеграције 
садржаја тих предмета. Основу корелације музике и садржаја осталих 
предмета чини перцепција музике и музички доживљај. Они подразу-
мевају опажање музике и афективни одговор, што је услов за тематску и 
структурну корелацију. Истраживање указује на то да ученици разредне 
наставе воле музику и желе да је слушају и на часовима наведених пред-
мета, што је у складу с њиховим способностима да опажају, вреднују и 
доживљавају музику. Улога наставника у корелацији пресудна је, јер од 
његове оспособљености зависи у којој мери и на који начин ће се у настави 
применити постојеће аналогије између музике и садржаја наведених 
предмета.” (Ђорђевић, 2008: 43, Ђорђевић, 1997: 22)

Музичка култура треба код ученика да развије естетски доживљај, 
машту, вештине, навике и стваралачки импулс.У основној школи наста-
ва музичке културе, заједно са другим наставним предметима, утиче на 
свестрани развој личности детета и представља једну од важних дисци-
плина.Обавезни и препоручени садржаји овог наставног предмета треба 
да пруже знања и информације ученицима како би могли да с разумева-
њем и радошћу прате, разликују, доживљавају и процењују музичке вред-
ности.Да би били реализовани циљеви првог циклуса основног образовања 
и васпитања, као и задаци програма образовања и васпитања, потребно је 
обезбедити наставна средства у складу са важећим нормативима.

Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на доживља-
вању музике кроз песму и слушање музике.Ученицима се преносе нео-
пходни елементи, који чине основу музичке писмености и знања, а у 
функцији су бољег разумевања музике.Основни принцип у остваривању 
циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу, а час 
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музичке културе треба да буде доживљај за ученике.Усвајање знања уче-
ника зависи од добре организације часа, који мора бити добро планиран, 
осмишљен и занимљив.Настава треба да се одвија у ведрој и радној ат-
мосфери.Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима 
ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави. На-
става музике треба ученику да пружи што више прилика за ослобађање 
и развијање његовог музичког изражавања. Стваралачки рад подстиче 
ученика да пронађе онај начин изражавања који му највише одговара.
Кроз слободу изражавања развијају се стваралачке способности, фанта-
зија, интуиција и индивидуалност. Први стваралачки израз детета је иг-
ра. Дете у игри кроз покрет одмерава ритам, кроз дозивање мелодијски 
израз и та игра је значајна у музичком изражавању детета.

Дечја машта је непредвидива, немогуће је у напред обухватити све 
облике ритмичко-звучних музичких целина које могу настати у разреду.
Ученици сваког разреда ће пронаћи сопствени начин музичког изра-
жавања.Ако су ученици навикнути да уз песму коју певају изводе њен 
метар и ритам, они ће та знања користити у својим импровизацијама. 
Музика се може користити на различите начине у подстицању инте-
лектуалног, афективног, психомоторног, естетског и социјалног развоја 
ученика.Слушање музике у одељењу нижих разреда повећава концен-
трацију, унутрашњу мотивацију и пажњу, менталне вештине и визуелно 
представљање.

„Уметност није само реализовано уметничко дело, већ и начин раз-
мишљања, интелигенције и креативности и без обзира на занимање сви 
смо ми уметници, са више или мање храбрости да то стално будемо” 
(Милетић, 2008).

Овакво дејство слушања музике позитивно се испољава на механи-
зам социјалне интеракције. Слушањем музике смањује се стрес, побољ-
шава понашање ученика и унапређује интерперсонална комуникација 
између ученика и наставника.Корелација Музичке културе са наставом 
Српског језика би допринело ефикаснијем учењу, а рад на часу учинило 
занимљивијим, динамичнијим и рационалнијим. Оспособљен учитељ 
кроз интегрисану наставу обезбеђује ученицима хоризонтално и верти-
кално повезивање наставних предмета, омогућава примену разноврсних 
облика рада, омогућава примену разноврсних метода рада, активира 
максимално ученика дапосматра свет као целину и на тај начин га и про-
учава да међусобно повезује знања из више наставних предмета,уважава 
искуства и знања ученика која се стичу ван школе развијајући код учени-
ка позитиван однос према школи и образовању. 
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Закључак

Знања из различитих области се током времена проширују, начини и облици 
усвајања се перманентно развијају, доступност информација путем Интер-
нета омогућава образовање на даљину, наставна средства се усавршавају, те је 
неопходно изналазити методе и поступке којима ће ученици млађих разреда 
лакше усвајати знања примерена њиховом узрасту. Отворен и критички дух 
код ученика омогућиће ефикасније сналажење у условима савремене наставе, 
која у процесу наставе ученику уступа прво место у циљу развоја његових пси-
хичких способности, пре свега мишљења, памћења и емоција. Српски језик и 
књижевност пружа могућност за различите облике рада путем разноврсних 
мотивационих задатака, поступака и савремених комуникационо-технолош-
ких наставних средстава. У реализацији наставног процеса најзначајнију улогу 
има наставник. Он преузима улогу креатора педагошких ситуација оспособља-
вајући ученике да уче, да мисле, да предвиђају и решавају различите ситуа-
ције. Након истраживачког дела рада још једном је потврђен значај извођења 
наставе Српског језика у корелацији са Музичком и Ликовном културом. Значај 
корелације се огледа у продубљивању и проширивању ученичких знања, као и 
у сазнајном и емоционалном доживљају, повећаној мотивацији и стваралаштву 
ка ликовној и музичкој култури. Резултати истраживања на основу друге хипо-
тезе потврђују да дечаци и девојчице подједнако воле рад на часовима Српског 
језика када је у корелацији са садржајима Ликовне и Музичке културе. Ако се 
учитељи одлуче за примену корелицијско интеграцијског система у настави 
српског језика могу да буду сигурни да ће ове активности радо прихватити и де-
војчице и дечаци. На основу резултата треће хипотезе уочава се да је генерални 
став ученика позитиван на часовима на којима се наставни садржаји обрађују 
уз музику и уз цртеже, апликације, уметничке слике, стрипове, или док сами 
илуструју, цртају и боје. Ученици ће бити мотивисанији и активнији на часу, 
оспособљенији засамостални и стваралачки рад, настава ће бити интерактив-
на, а знања, вештине инавике трајнија. Посебно је охрабрујућа потврда четврте 
хипотезе да ученици са слабијим успехом прихватају часове путам корелације, 
јер тај податак нам даје смерницу на који начин да се реализују наставни садр-
жаји са децом која имају потешкоћа у учењу, на који начин их мотивишемо и 
укључујемо у рад како бисмо им олакшалистицање нових знања. Обзиром на 
то да су савремени наставни системи све заступљенији у наставном процесу, а 
проузроковани експанзијом медија која више од ученика не тражи пуко мемо-
рисање чињеница и традиционално усвајање података, већ тежи да оспособи 
ученика за перманентно и целоживотно учење. Од учитељеве оспособљености 
и креативности зависи које методе и системе ће применити у реализацији 
наставних садржаја како би били што занимљивији, прихватљивији и приме-
рени узрасту ученика. Корелација је један од система наставе који је неоходно 
примењивати, не само у наведеним наставним предметима, већ током цело-
купног наставног процеса. 
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Sombor

CORRELATIONOFVERBAL,AUDITORY 
ANDVISUALCOMMUNICATION 

INTHELOWERGRADES 
OFELEMENTARYSCHOOL

Summary: the expansion of the media and other modern information and 
communication technologies largely occupy the attention of children. It is difficult 
to motivate students, to present them with the beauty of the literary language 
and enable them to preserve their value. However, children younger school age 
is pleased to accept innovation in teaching. the aim of this study was to analyze 
the correlation of Serbian language, music and arts affect the intellectual, expe-
riential, aesthetic and creative work of students. the results show that visual and 
auditory impressions are very powerful means of data memory in students. In 
addition to better understanding of the courses, for them to develop the creative 
abilities while teaching Serbian language should apply the principle of the more 
obvious and the analysis and synthesis of educational content processed by cor-
relation, and it is necessary to constantly look for new designs to teaching . Per-
meation of teaching contents of Serbian language with visual and musical culture 
will lead to the development of visual and auditory literacy, enabling better data 
memory, creativity and motor skills, as well as a more active attitude towards the 
material.

Keywords: COMMUNICatION, CORRELatION, CHILDREN, INNOva-
tIONS IN tEaCHING. 


