
MUZIKOS POVEIKIS ŽMOGAUS EMOCIJOMS 

 

             Muzika turi poveikį tiek suaugusiam, tiek vaikui, nepriklausomai nuo to, ar ji Jam patinka, 

ar ne.  Žmogus sąmoningai, arba nesąmoningai į ją reaguoja. Muzika - emocinė kalba, galinti 

perteikti subtiliausius jausmų ir nuotaikų niuansus. Muzikavimas, tarsi "kalbėjimas" subtiliau 

išreikšti savo emocinį pasaulį. 

Vaikui taip pat yra būdingas poreikis bendrauti, komunikuoti su kitais, todėl muzika ir muzikavimas 

panaudojama kaip veiksminga jėga. Kaip teigia L. Mačiulskienė (2005), muzika turi tris 

pagrindinius pradus. Tai ritmas, melodija ir harmonija. Geros emocijos apsaugo netgi žmogaus 

imunitetą. Muzika gali pašalinti stresą, padeda suprasti save. Ji teikia peno vaiko vaizduotei. 

Kontaktuojant su mėgstamomis melodijomis, tarp vaikų ir jų susidaro glaudus ryšys, jeigu vaikas 

jaučia tokį poreikį. Muzika yra truputį "stebukladariška". Jei vaikas kalbasi su savo mėgstamomis 

melodijomis, jos atsiliepia į Jo šauksmą, vadinasi muzika yra būtina vaiko psichinei veiklai, 

glaudžiai susijusiai su vaizduote, Surjo (1989). 

Pasak Z. Rinkevičiaus (2002) - kadangi muzika geba ypatingai sužadinti psichikoje vaizduotę, 

fantaziją, įveikti laiko, erdvės ribas, pasaulyje paplito muzikos relaksacijos, muzikos terapijos. 

Pasitelkus muziką efektyviai šalinama nervinė įtampa, psichikos negalavimai, pasiekiama 

atsipalaidavimo. 

Menininko tipui priskiriama daug vaikų, kurie turi jautrią intuiciją. Maži vaikai (3-6m.) neretai į 

muzikos kūrinį žiūri kaip į Jiems žinomo žmogaus, pasakos personažo tikrą pasireiškimą: muzikoje 

Jie išgyvena ir mato gyvą tikrovę, save sutapatina su suvokiamu kūriniu, Z. Rinkevičius (2002). 

Muzikinė veikla gali padėti mažyliui stiprinti judėjimo įgūdžius. Augdami vaikai šokinėja, bėgioja 

ir visaip juda pagal muziką. JAV mokslininkė K. Volt atliko eksperimentą ir ištyrė, kad dainavimas 

ir muzikos ritmas gali ženkliai pagerinti vaikų motoriką. Vaikui gimus ir vėliau Jam tobulėjant, 

muzika sustiprina Jo fiziologiją, protą ir elgesį. Toks poveikis yra realus ir išmatuojamas. Sukurta 

nemažai muzikos mokymosi metodikų, sistemų, tačiau muzikiniame ugdyme problemų kol kas 

išlieka. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikas turi susidaryti tautos kultūros vientisumo vaizdą, todėl ugdymo 

turinys turi apimti visas Jiems prieinamas kultūros sritis ir vertybes, (Katinienė). 
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