
124

UDC 37.016:51 Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 124–139 
37.016:78 doi: 10.5937/inovacije1803124S

Јелена М. Савић1

ОШ “Светислав Голубовић Митраљета”, Београд
Стручни рад

Повезаност математичких 
и музичких садржаја у нижим 

разредима основне школе

Резиме: Садржај рада усмерен је на утврђивање ефикасности експерименталног 
програма заснованог на повезивању математичких и музичких садржаја ради успешнијег 
савладавања градива у оквиру обају предмета у нижим разредима основне школе. У савре-
меној настави тежи се повезивању садржаја различитих предмета да би знања ученика 
била трајнија, а настава ефикаснија. У раду ћемо указати на садржаје из математике у 
којима је могућа имплементација садржаја из музичке културе и обрнуто ради побољшања 
когнитивног развоја деце нижег школског узраста. Циљ истраживања је експериментално 
испитивање и проучавање ефеката наставног приступа у коме се повезују садржаји из ма-
тематике и музичке културе. Коришћена је експериментална метода на основу које смо до-
шли до основног резултата да знање о разломцима помаже приликом савладавања трајања 
тонова (и обрнуто). Уочено је и слабо познавање основних елемената музичке писмености 
код ученика, стога истичемо потенцијалну мотивацију за њихово учење применом оних 
математичких садржаја који су суштински повезани са одређеним музичким садржајима. 

Кључне речи: нижи разреди основне школе, настава математике, настава музичке 
културе,  повезивање математичких и музичких садржаја.

Увод 1

Како се у савременој настави све више го-
вори о корелацији2 садржаја различитих настав-

1  jelenasavic222@gmail.com
2  Корелација у настави – функционално повезивање и 
усклађивање наставних садржаја из различитих предмета 
који су слични или се међусобно допуњују (Stojanović, 2014).

них предмета ради ефикасније и занимљивије 
наставе (Šulentić Begić, Begić, 2013; Hurić, 2014; 
Biočić, 2015), ми ћемо указати на поједине сад-
ржаје из математике и музичке културе који се 
могу повезати у нижим разредима основне шко-
ле. Овој тематици није посвећено довољно па-
жње у стручној и научној литератури код нас, 
што се тиче разредне наставе, стога овим радом 
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желимо и да отворимо питања за даља истражи-
вања у овом смеру. Намера нам је била да испи-
тамо ефекте наставног приступа у ком се пове-
зују математички и музички садржаји. Спрове-
ли смо експериментално истраживање на осно-
ву чега смо дошли до закључка да ученици који 
су савладали разломке лакше савладавају тонска 
трајања и њихове односе, и обрнуто. С обзиром 
на то да су ученици показали слабо знање из му-
зичке писмености на иницијалном тесту знања у 
оквиру нашег истраживања, желимо да истакне-
мо да учитељи могу да оспособе ученике за му-
зичку писменост тако што ће повезати одређене 
математичке садржаје на оним местима у музич-
кој култури где је то смислено и корисно и тиме 
допринети лакшем савладавању музичких садр-
жаја. 

Теоријски приступ

Узајамна повезаност различитих настав-
них предмета доприноси сврсисходнијој, ква-
литетнијој, смисленијој и занимљивијој настави 
(Diefes-Dux et al., 2013) и ученицима бива лак-
ше да увиде да предмети које уче нису неповеза-
ни. Веома је битно да ученици повезују идеје и 
да притом имају наставникову помоћ. У супрот-
ном, како Ђокић истиче, ученици би учили изо-
ловане појмове без препознавања општих прин-
ципа који су битни за одређена подручја у наста-
ви (Đokić, 2007). Један од узрока неповезивања 
садржаја различитих предмета је управо међу-
собна неусклађеност, тo јест несинхронизова-
ност наставних планова и програма различитих 
наставних предмета, стога би требало обратити 
пажњу на тај сегмент и то покушати променити 
у систему образовно-васпитног рада тако да за-
живи настава у којој би појмови и садржаји из 
различитих наставних предмета требало да се 
виде повезано. 

Обема областима, и математици и музици 
уопште, заједничко је то што имају тенденцију 

ка симетрији, хармонији, поретку, обухватању 
структура и образаца, апстрактном мишљењу, 
креативности, неопходност когнитивних опе-
рација којима претходи стварање представа о 
појмовима који су мање или више апстрактни 
(Savić, 2016), a истиче се и да математика и музи-
ка почивају на истим принципима (David, 1995; 
Scripp, 2000; Shah, 2010; Whitwell, 2011; Gnjidić, 
2014). Споменули смо креативност, која се сма-
тра за главну одлику музике. Са друге стране, 
распрострањено је мишљење да математика и 
креативност немају додирних тачака. Међутим, 
суштина математике управо и јесте у креатив-
ном мишљењу, а не само у долажењу до тачног 
резултата. С обзиром на то да се под креатив-
ношћу подразумева стварање нечег што је ново 
или оригинално, веома је битно неговати истра-
живачки дух код ученика, да на тај начин дола-
зе до решења неког проблема, успут развијајући 
своје мисаоне потенцијале (Dejić, Mihajlović, 
2014).

Потврђено је да успех у математици рас-
те са дужином трајања активног слушања му-
зике (Maričić, Ćalić, 2015). Тако се у првом раз-
реду песма може искористити као активност за 
развијање менталних представа о појму броја 
(Maričić, Ćalić, 2015), где ученици визуализују 
текст, при чему се ствара добра основа за ства-
рање реалног контекста у вези са скуповима. 

Исто тако песма може послужити и као 
активност при усвајању релација положаја и 
просторне оријентације, такође у првом разре-
ду (Maričić, Ćalić, 2015; Grandin et al., 1998; Kells, 
2008), тако што ученици могу да се крећу у скла-
ду са захтевима из текста (три улево, два удесно 
и слично). 

У другом разреду може се утврђива-
ти знање о рачунским операцијама и подсти-
цати музичко стваралаштво и креативност 
смишљањем бројева и рачунских операција као 
строфе које се римују и у складу су са мелодијом 
песме „Рачунање“ (Stojanović, Vasiljević, 2013).
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 Кроз певање и извођење корака игре уз 
песме, при чему се као симболи покрета користе 
геометријске фигуре, где правоугаоник ( ) 
симболише корак у месту, а троуглови ( ) ко-
рак удесно и ( ) корак улево, ученици везују 
симболе (геометријске фигуре) за покрет, чија 
комбинација представља бочно кретање у окви-
ру којег се покрет може повезати са дужи и тако 
доћи до форме песме и њеног лакшег памћења 
(Jović Miletić, 2008). Дакле, ученици кроз певање 
и извођење корака игре уз песме могу формира-
ти неке од математичких појмова и притом би-
вају мотивисанији за рад и само усвајање гради-
ва.

Ставићемо акценат на садржаје који су 
фундаментално повезани и који могу смислено 
и суштински да се повежу, а то су разломци и 
трајање тонова (Barry, 2008; Andrić, Spasojević, 
2012). Да учење математике и музике даје по-
зитивне резултате, показало је и истраживање 
Кори и сарадника (Courey et al., 2012), где су уче-
ници који су показали слабо знање из разломака 
на претесту постигли одличне резултате након 
примене повезивања разломака са музиком. На 
западу САД, у калифорнијској школи, користи 
се ритам за учење разломака, што је допринело 
знатно бољим резултатима ученика на матема-
тичким тестовима. Оваква повезаност посеб-
но доприноси побољшању постигнућа код уче-
ника који слабије уче, јер на овај начин наста-
ва бива мотивишућа, изазовнија и другачија од 
оне на коју су навикли (Johnson, Edelson, 2003). 
Код разломака једно цело се дели на половине, 
четвртине, осмине. Исто важи и у музици, цела 
нота има своје одређено трајање и када се поде-
ли на половине, те две половине трајаће заједно 
као цела нота; што је једнако трајању четири чет-
вртине и осам осмина ноте. У настави музичке 
културе, почевши од трећег разреда, ради се на 
поставци музичке писмености и ученици тада 
почињу да уче да певају и свирају песме из нот-
ног текста, док у првом и другом разреду уче пе-
сме по слуху. Из математике се такође у трећем 

разреду уче разломци облика  (а≤10) (Nastavni 
program obrazovanja i vaspitanja za treći razred 
osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2012), стога, 
уколико се прво уче разломци, они могу помоћи 
усвајању трајања тонова и обрнуто. У питању су 
разломци ,  и , док се у музици нотне вредно-
сти истих трајања означавају на следећи начин: 

 (половина ноте),  (четвртина ноте) и  (осми-
на ноте). Уколико су ученици усвојили знање о 
разломцима, лакше ће усвојити знање о трајањи-
ма тонова, где ће знати да, на пример, половина 
ноте траје дупло дуже од четвртине ноте (зато 
што је половина једнака двема четвртинама), 
осмина дупло краће од четвртине, да су једна и 
још једна осмина ноте једнаке једној четвртини 
ноте. Ученици на овај начин утврђују међусобне 
односе трајања тонова повезивањем са разлом-
цима који имају еквивалентну вредност (Culek, 
2015). Овако се негује ученичко критичко и ло-
гичко мишљење, што доводи до трајнијих и це-
ловитијих знања (Barry, 2008). 

Методолошки оквир истраживања

Предмет истраживања је методичка ефи-
касност модела учења где се повезују садржаји 
из математике и музичке културе. Циљ истра-
живања је експериментално испитивање ефека-
та наставног приступа у ком се повезују матема-
тички и музички садржаји. Задаци истраживања 
су следећи:

1. Утврдити уједначеност контролне и 
експерименталне групе по знању на 
иницијалном тесту. 

2. Испитати да ли постоји утицај експе-
рименталног модела на математичка 
знања, као и на музичка знања на фи-
налном тесту.

3. Испитати да ли постоји утицај експе-
рименталног модела у задацима који 
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захтевају повезивање математике и му-
зичке културе на финалном тесту.

Поставићемо општу хипотезу истражи-
вања да постоји статистички значајна разлика 
у постигнућу ученика контролне и експеримен-
талне групе када је у питању повезивање садр-
жаја математике и музичке културе.

Метод и узорак истраживања. Примени-
ли смо експерименталну методу, рад са паралел-
ним групама, а као инструмент истраживања 
коришћен је тест знања – иницијални (Прилог 1) 
и финални (Прилог 2). Узорак истраживања чи-
нило је сто деветнаест ученика четвртог разреда 
(педесет и девет ученика у контролној групи и 
шездесет ученика у експерименталној) Основне 
школе „Светислав Голубовић Митраљета“ из Ба-
тајнице. Одржали смо четири часа експеримен-
талног програма (један час недељно), на којима 
смо повезивали разломке са трајањима тонова, 
док нам је дуж била модел за објашњавање так-
това кроз различите типове задатака. За то вре-
ме, контролна група је обрађивала исте садржаје, 
али без повезивања. Пре експерименталног про-
грама дат је иницијални тест знања у оквиру ког 
су математички задаци 1, 2. и 7, задаци из му-
зичке културе 3, 4, 5. и 6, а 8. задатак је захте-
вао повезивање садржаја ових двају наставних 
предмета. У финалном тесту знања, који је дат 
након експерименталног програма, математич-
ки задаци су 1, 3. и 4, задаци из музичке културе 
су 2, 5. и 6, а задаци са повезивањем садржаја су 
7, 8. и 9.  Напоменули бисмо да су, за разлику од 
иницијалног теста знања, у коме је један задатак 
захтевао повезивање садржаја, у финалном те-
сту знања дата три задатка са повезивањем сад-
ржаја. Како бисмо упоредили постигнућа учени-
ка контролне и експерименталне групе и утвр-
дили да ли постоји статистичка значајност, ко-
ристили смо т-тест.

Резултати и дискусија

За уједначавање група послужили су нам 
резултати иницијалног теста (Прилог 1), након 
чега смо т-тестом утврдили да не постоји ста-
тистички значајна разлика у постигнућу учени-
ка контролне и експерименталне групе (t=1,92, 
df=109, р<0.01).  На овај начин дошли смо до за-
кључка да су групе уједначене према предзнању 
ученика, и то са сигурношћу од 99%, јер је p вред-
ност мања од 0.01.  Што се тиче задатака из ма-
тематике у иницијалном тесту (1, 2. и 7. задатак, 
Прилог 1), утврђено је да нема статистички зна-
чајне разлике, то јест да су ученици контролне 
и експерименталне групе прилично уједначених 
знања (t=0,18, df=109, р<0.01). Успех ученика 
контролне и експерименталне групе из музич-
ких задатака (3, 4, 5. и 6. задатак, Прилог 1) та-
кође се не разликује, тако да су и у овом случају 
групе уједначене према знању (t=1,07, df=109, 
р<0.01).

Ефекат примењеног модела посматрали 
смо кроз ефекат модела на математичка знања о 
разломцима, знања из музике и могућност пове-
зивања математичког и музичког знања. Што се 
тиче ефекта на математичка знања (1, 3. и 4. за-
датак, Прилог 2), контролна и експериментална 
група су уједначене (t=1,2, df=111, р<0.01) када 
се гледају укупни резултати, што није случај и 
са ефектом на музичка знања (2, 5. и 6. задатак, 
Прилог 2), у којима је експериментална група 
била знатно боља у односу на контролну групу 
(t=3,85, df=111, р>0.01) (Табела 1). Заслуге бис-
мо приписали новом приступу повезивања сад-
ржаја, на ком се додатно радило на усвајању и 
проширивању знања из музичке културе импле-
ментацијом математичких садржаја, јер су уче-
ници на иницијалном тесту из музичке култу-
ре показали слабо знање из тонских трајања и 
њима одговарајућих нотних пауза, као и из ком-
бинације нотних вредности у оквиру задате вр-
сте такта (мере) и поретка нота.
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Табела 1. Тачни одговори ученика контролне и експерименталне групе на финалном тесту знања.
Редни број математичких задатака Редни број музичких задатака

1. 3. 4. 2. 5. 6.
Контролна            N 

група                    f
  23 

41,1 %
5 

8,9 %
1

 1,8 %
2 

3,6 %
12

 21,4 %
2

 3,6 %

Експериментална N 
група                   f

  32
56,1 %

16 
28,1 %

13
 22,8 %

33
 57,9 %

24
 42,1 %

28
 49,1 %

N − број ученика; f − проценат

На основу добијене аритметичке средине и 
стандардне девијације за контролну  (АС=10,55, 
СД=4,663) и експерименталну групу (АС=18,19, 
СД=8,54) на финалном тесту, израчунали смо 
вредност т-теста (t=5,88, df=111, р>0.1), која ука-
зује на то да постоји статистички значајна раз-
лика у постигнућу ученика који су прошли ек-
спериментални програм (експериментална гру-
па) у односу на ученике који нису прошли про-
грам (контролна група). 

Обратићемо пажњу на задатке из финал-
ног теста знања који су захтевали повезивање 
садржаја. Дискутујмо о другом задатку (При-
лог 2), у ком се захтевало да се повежу једнака 
трајања тонова. На први поглед, рекло би се да 
се овде тражи музичко знање, међутим, овај за-
датак може врло једноставно да се реши тако 
што ће се искористити знање о разломцима.  Је-
дан од начина за решавање био би да се испод 
сваке нотне вредности напише разломак који јој 
одговара (на пример, разломак  одговара осми-
ни ноте ), а додатно се може нацртати и пра-
воугаоник који се дели на половине, четвртине, 
осмине, на основу чега се стиче увид у то које 
нотне вредности су једнаке помоћу разломака 
(и скице правоугаоника). У контролној групи је 
само двоје ученика (3,6 %) одговорило тачно, а у 
експерименталној групи тридесет троје (57,9 %), 
стога је за овај задатак израчуната вредност т-
теста (t=5,27, df=111, р>0.01), на основу чега се 

3  АС – аритметичка средина; СД – стандардна девијација.

види да је експериментална група знатно боље 
урадила задатак од контролне групе. Најчешћа 
грешка код контролне групе је била та да су по-
везивали  и   (две осмине и две четврти-
не) мислећи да су једнаког трајања (Слика 5).

Слика 5. Пример грешке у 2. задатку из финалног 
теста знања.

Двадесет пет ученика (44,6%) дало је та-
кав одговор, што указује на недовољно позна-
вање елементарних нотних вредности. Можемо 
да кажемо да ученици могу успешније да реше 
задатке уколико се ради на одређеним задацима 
у музичкој писмености са убацивањем садржаја 
из математике.

Дискутујмо и о седмом задатку у финал-
ном тесту (Прилог 2). Захтевао је повезивање 
разломака и трајања тонова, о чему је било речи 
у теоријском делу рада. Седамнаест ученика 
(30,4%) у контролној групи и четрдесет (70,2%) 
у експерименталној групи је одговорило тач-
но на овај захтев (Табела 3). Иако смо израчу-
нали да постоји статистички значајна разлика 
у постигнућу ученика у корист експериментал-
не групе (t=2,57, df=111, р>0.05), што тврдимо са 
95% сигурности, јер је р вредност већа од 0.05, 
сматрамо да резултат од 30% ученика контрол-
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не групе није занемарљив и да ученици знају да 
је четвртина ноте еквивалентна разломку . Из-
двојили бисмо занимљиво решење једног учени-
ка из контролне групе који је као еквивалент за  
нацртао ноту (две осмине) (Слика 6), што је 
једнако једној четвртини.

Слика 6. Тачан и јединствен одговор ученика у 7. 

задатку где је   еквивалентна ноти од две осмине.

Као одговор се очекивала нота , али с об-
зиром на то да су две осмине једнаке једној чет-
вртини по трајању, одговор се са задовољством 
прихватио, a ученик je додатно показао да раз-
уме односе нотних трајања/разломака.

Продискутујмо и о осмом задатку (финал-
ни тест, Прилог 2), у ком је путем дужи као мо-
дела за означавање тактова требало да се пред-
ставе и разломком означе делови такта. Није-
дан ученик из контролне групе није дао тачан 
одговор, а седамнаест ученика (29,8%) из експе-
рименталне групе је дало тачан одговор на овај 
захтев (Табела 3), где је потврђено да је експе-
риментална група била статистички значајно 
успешнија (t=4,26, df=111, р>0.01). Неке од ти-
пичних грешака у обе групе, а посебно у контр-
олној групи, јесу те да су део дужи који одгова-
ра трећем такту уместо са  означавали са , ве-
роватно зато што је у питању трећи такт, стога 
нису добро сагледали однос дела према целини 
(Слика 7а); нису уочили да су други и четврти 
такт једнаки (исти); нису означавали дуж тач-
кама на крају, па су добијали праву (Слика 7б); 
нису обележавали дуж словима (Слика 7в); нису 
једнако делили дуж (Слика 7г). 

 

7a

7b

7v

7g

Слике 7а, 7б, 7в и 7г. Типичне грешке у 8. задатку у 
финалном тесту знања.

Наведено сматрамо великим грешкама, с 
обзиром на то да се дуж ради од првог разреда, а 
у наредним разредима се утврђује. Овим задат-
ком хтели смо да проверимо каква су знања уче-
ника када је у питању дуж, као и тактови. С об-
зиром на то да је проценат тачно урађених захте-
ва у овом задатку низак, сматрамо да, уколико 
би се повремено повезивали садржаји, као што 
је урађено у овом задатку, истовремено могло 
проверити знање из обају наставних предмета, 
јер им овакав начин може бити интересантнији, 
али и сложенији, чиме би развијали логичко 
мишљење.

И на крају, продискутујмо и о деветом за-
датку (финални тест, Прилог 2), где је шест уче-
ника (10,7%) из контролне групе и тридесет уче-
ника (52,6%) из експерименталне групе одгово-
рило тачно (Табела 2). Уочено је да је експери-
ментална група показала статистички значајну 
разлику по успешности у односу на контролну 
групу (t=3,73, df=111, р>0.01). 
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Табела 2. Тачни одговори ученика обеју група на финалном тесту из задатака са повезивањем садржаја.
Редни број задатка

7. 8. 9.
Контролна група   N

                              f
17

30,4 %
0

0 %
6

10,7%
Експериментална  N     

група                     f        
40

70,2 %
17

29,8 %
30

52,6%

N − број ученика; f − проценат

У овом задатку је требало да нацртају 
одређено нотно трајање које одговара дужини 
дужи (и броју милиметара), као што је показа-
но у првом примеру. Деветнаест ученика (33,9%) 
контролне групе је поистоветило (две осми-
не) са  (две четвртине) (Слика 8). 

Слика 8. Грешка у 9. задатку где је уместо  

одговарано са .

Дакле, иако се као одговор очекивала јед-
на половина ( ), две четвртине су такође при-
хватљиве, јер трају дупло дуже од једне четврти-
не. Овде се показала слаба припремљеност уче-
ника контролне групе из музичке културе, веро-
ватно јер приказане ноте личе, али немају једна-
ко трајање. Указали бисмо на још један пример, 
у ком је једанаест ученика (19,6 %) контролне 
групе уписало ноту која не постоји у музици, а 
представља комбинацију половине ноте  и ос-
мине ноте , што опет приписујемо слабој при-
премљености ученика контролне групе из му-
зичке културе (Слика 9).

Слика 9. Неправилно написана нота код ученика 
контролне групе у финалном тесту.

На основу приказаних резултата потврђе-
на је општа хипотеза да су ученици експеримен-
талне групе (статистички) успешнији од учени-
ка контролне групе када су у питању задаци који 
се тичу повезивања садржаја математике и му-
зичке културе, као и из музичких задатака. 

Закључак

Од учитељеве стручности, креативности 
и начина рада зависи мотивисаност ученика да 
различите наставне предмете посматрају као си-
стем. Уместо да памте чињенице, ученике треба 
упућивати да постављају питања и сами истра-
жују, да примењују своје знање (Loepp, 1999) и 
сагледавају повезаност на местима где је то сми-
слено, како унутар једног предмета, тако и међу 
више наставних предмета (Coxford, 1995; Nagel, 
2003), негујући на тај начин повезаност мате-
матичког мишљења и природе уметности. Му-
зичке активности и садржаји имплементирани 
у математику стварају услове у којима ученици 
долазе до суштинског разумевања појмова који 
су међусобно еквивалентни, чиме се потпома-
же изградња појмова у обама наставним пред-
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метима и тиме обогаћују садржаји. Овим пу-
тем се код ученика повећава заинтересованост 
за учење, побољшавају математичка и музич-
ка знања и постигнућа (Song et al., 2013) и омо-
гућава им се да буду активни учесници у наста-
ви (Geist et al., 2012). Међутим, међупредметно 
повезивање треба да има тенденцију ка узајам-
ном допуњавању и не треба на све могуће начи-
не тражити везе (Šulentić Begić, Begić, 2013), већ 
само на местима где је то смислено и корисно. 

Споменули бисмо да суштинско препли-
тање разломака и трајања тонова и песме које 
као активности доприносе усвајању математич-
ких појмова треба искористити у процесу из-
грађивања знања из обају наставних предмета 
јер, као што смо нашим ефектом показали, уче-
ницима бива лакше да савладају поменуте сад-
ржаје (ставићемо акценат на повезаност разло-
мака и тонских трајања), а настава добија нови 
смисао у ком су ученици заинтересовани да уче 
нешто ново и истовремено имају могућност да 
примене знања из различитих предмета. Истра-

живања која смо навели у теоријском делу су 
показала исти резултат – применом и повези-
вањем математичких и музичких знања учени-
ци успешније савладавају садржаје и лакше до-
лазе до резултата, притом бивајући мотивиса-
нији за рад. Али, како Зечевић истиче, не може-
мо од ученика да очекујемо да сами примењују 
математичка знања, већ им треба то сугери-
сати и учити их смисленој примени садржаја 
који суштински могу да се повежу са музиком 
(Zečević i sar., 2014). Дакле, треба размишљати у 
правцу проналажења математичких и музичких 
садржаја који имају додирних тачака ради раз-
бијања монотоније и „зидова“ који су поставље-
ни између ових двају наставних предмета. Јер 
баш у том, истовремено и сложеном и лепом, 
сусретању ових двају наставних предмета нала-
зе се велике могућности за обликовање настав-
них садржаја примерених узрасту нижих разре-
да основне школе, стога указујемо да треба по-
кушати спојити рационално и емоционално у је-
динствену целину.
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Summary
The content of the paper is focused on determining the efficiency of an experimental program 

based on linking mathematics and music content in order to manage the material in both subjects 
better in the lower grades of elementary school. Contemporary teaching aims at linking the contents of 
different subjects to make pupils’ knowledge more lasting and teaching more effective. In this paper, we 
will point out the contents of mathematics in which it is possible to implement music teaching content 
and vice versa in order to improve the cognitive development of children of the lower school age. The 
aim of the research is the experimental study of the effects of a teaching approach in which the teaching 
contents of mathematics and music are linked. An experimental method was used, based on which we 
obtained the basic result that the knowledge of fractions is helpful in learning the tone duration (and 
vice versa). Given that we also observed a poor knowledge of the basic elements of musical literacy 
among students, we emphasize the possibility of improving students’ learning motivation by applying 
the mathematics contents that are essentially related to specific music contents.

Keywords: lower grades of elementary school, mathematics teaching, music teaching, 
interconnectedness of mathematics and music teaching content.


