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Teorijski dio 
Istraživački dio 

Utjecaj glazbenih aktivnosti na emocije učenika primarnog obrazovanja 
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 Metoda pjevanja po sluhu 

 Mogućnost izbora pjesama 

 

Pjevanje 



 

 Slušanje kao obvezna aktivnost 

 Aktivno slušanje 

 

 

Slušanje glazbe 



 

 Udaraljke i melodijski instrumenti 

 „Tijelo kao instrument” 

 

 

Sviranje 



 

 Glazbene igre s pjevanjem 

 Glazbene igre s ritmovima 

 Glazbene igre s melodijama i tonovima 

 Glazbene igre uz slušanje glazbe 
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Istraživački dio: Opis tijeka istraživanja 
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Ispitati utjecaj glazbenih aktivnosti u stvaranju emocija kod učenika 
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Pjevanje 

Grafikon 1. Ukupni osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: pjevanje 

1. Kako si se osjećao/la tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: pjevanje? 

Analiza podataka 



 

1.1. Objasni zašto si se tako osjećao/la. 

 

POZITIVNE EMOCIJE: Zato što je bilo jako, jako zabavno, Zato što volim pjevati, Zato što je 

pjevanje lijepo i zabavno, Zato što sam se zabavio, a pjesma mi je bila sretna, Zato što sam uzbuđen jer 

volim pjevati, Zato što sam sretan jer smo svi zajedno pjevali, Zato što je pjesma vesela i zato što mi se 

takve pjesme jako sviđaju i sl. 

 

 

NEGATIVNE EMOCIJE: Zato što sam se bojala da ću nešto pogriješiti,  Zato što sam tu pjesmu znao 

od prije i ne sviđa mi se. 

Analiza podataka 

Pjevanje 



Slušanje glazbe 

Grafikon 2. Ukupni osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje glazbe 

2. Kako si se osjećao/la tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: slušanje glazbe? 

Analiza podataka 



 

2.1. Objasni zašto si se tako osjećao/la. 

 

POZITIVNE EMOCIJE: Zato što sam se osjećao sretno dok sam slušao, Zato što mi je bilo  

zanimljivo slušati, Zato što je skladba bila uzbudljiva i zabavna, Zato što je osjećaj baš ugodan i lijep, 

Zato što me glazba motivira na rad, Zato što mi je atmosfera bila zabavna i opuštena, Zato što mi bude 

lakše uvijek kad nešto radim uz glazbu, Zato što sam bila tako uzbuđena i sretna što radim i slušam 

glazbu. 

 

NEGATIVNE EMOCIJE: Zato što nisam znao odrediti tempo i dinamiku, Zato što je skladba čudna, 

ali i zabavna. 

Analiza podataka 

Slušanje glazbe 



Sviranje 

3. Kako si se osjećao/la tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: sviranje? 

Grafikon 3. Ukupni osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: sviranje 

Analiza podataka 



 

3.1. Objasni zašto si se tako osjećao/la. 

 

POZITIVNE EMOCIJE: Zato što jako volim pjevati, a uz pljeskanje je bilo još bolje, Zato što sam 

sudjelovao, Zato što sam bio sretan jer mi je bilo jako zabavno, Zato što jako volim svirati, Zato što mi 

se svidjelo svirati sa razredom. 

 

NEGATIVNIH EMOCIJA nije bilo. 

Analiza podataka 

Sviranje 



Glazbene igre 

4. Kako si se osjećao/la tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbene igre? 

Grafikon 4. Ukupni osjećaji tijekom izvođenja glazbene aktivnosti: glazbene igre 

Analiza podataka 



 

4.1. Objasni zašto si se tako osjećao/la. 

 

POZITIVNE EMOCIJE: Zato što sam se osjećala važno dok smo igrali, Zato što sam bila sa svojim 

prijateljima, Zato što se volim igrati na satu i htjela bi da tako bude češće, Zato što je igra baš super, 

Zato što je bilo drugačije i to mi se jako svidjelo, Zato što se volim igrati, pogotovo uz glazbu, Zato što 

smo svi izgledali jako sretno dok smo se igrali. 

 

NEGATIVNIH EMOCIJE: Zato što sam se bojala da ću se osramotiti, Zato što ptici kukavici druge 

ptice mogu razbiti to jaje. 

 

Analiza podataka 

Glazbene igre 



Grafikon 5. Usporedba u postocima s obirom na skup pozitivnih i negativnih emocija u odnosu na 

glazbenu aktivnost 
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 Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje emocija kod učenika? 

 Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika? 

 Utječu li glazbene aktivnosti na stvaranje negativnih emocija kod učenika? 

 Utječu li glazbene aktivnosti više na stvaranje pozitivnih ili negativnih 

emocija kod učenika? 

 

Istraživačka pitanja 



 Stvaranje velikog postotka pozitivnih emocija 

 Stvaranje malog postotka negativnih emocija 

 Potencijal glazbenih aktivnosti 
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