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Abstract: This paper examines the process of teaching the rules and symbols of music notation to schoolchildren 

and creating opportunities for them to show their creativity. In search of efficient and attractive methods to  presen t 
sheet music to schoolchildren, researchers in musicology and music theorists offer a number of methods. The author 
reviews several approaches put forward by renowned pedagogues, musicologists and textbook writers who  belong to  

different periods of the development of music education in Bulgaria. New classroom tasks and games designed to  
acquaint pupils with music notation symbols and to develop their musical literacy with the help of literature and art are 

offered. These classroom activities take the form of games in front of a co lourfu l instl lat ion. The resu lts o f  their 
approbation in a music workshop are also discussed. In connection with her work as a university teacher, the au thor 
describes some of her students’ projects that involve creative solutions to the task o f  teaching musical no ta tion to  

schoolchildren. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Добре известно в музикалната практика е значението на нотното писмо, без което е 
невъзможно записването, съхранението и изпълнението на музика. Разчитането на 
височината на тоновете е обусловено от мястото им в петолинието и съответния ключ в 

съвременната линейно-нотна система, а трайността на тона се определя според формата на 
нотите и техните елементи. Означенията за темпо, динамика, артикулация и др. се появяват 
през XIX век. Известно на музикалните теоретици също е, че до XI век в Западна Европа и 
XIX век в Източна Европа се е използвало предимно невмено писмо, а „от опитите за 

нотация с линии се налага системата на Гвидо Д‘Арецо“ (XI век) - самите линии са били 
оцветявани в различни цветове: червено и жълто. ( Атлас МУЗИКА, Том 1, с. 187).  

В българското общообразователно училище нотното ограмотяване е заложено в 
началния курс на обучение и по-конкретно в трети клас. Исторически, идеята за нотната 

грамотност на учениците минава през различни етапи, в които варира началния момент за 
усвояване на нотното писмо и степента на сложност, която се очаква учениците да усвоят 
(например: четене на ноти на „прима виста“ и др.) Едно е общото в идеята на музикалните 
педагози, изследователи и методици – стремежът към въвеждане на материала по достъпен и 

интересен за възприемане начин. 
  

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Още със създаването на метода „Стълбицата“ през 1923 г., неговият автор Борис 

Тричков излага схващането, че музикалната грамостност и в частност нотната грамотност е 
от първостепенна важност за развитие на музикалната култура у учащите и заявява, че 
„условие за лесното усвояване на нотната грамотност е добрият метод“. (Тричков, 1940, с. 
19). В предговора на своето второ преработено и допълнено издание, аворът пише:“ след 

реформата и новата учебна програма (1935/36 г.) се възприе вече официално възгледа, за 
който се ратуваше: да се скъса с изключителното слухово пение, като се почне още от второ 
отделение със съзнателното нотно пеене“( Тричков, 1940, с.5). Както самото име на метода 
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подказва, Тричков предлага онагледяващата стълбица като основа за възприемане  и 
възпроизвеждане на тоновата редица от „до“. В своя труд „Музиката и интелектът“ Пенка 
Минечва прави следното заключение: „Кодирането и декодирането на непозната мелодия с 

абсолютна точност може да се извърши чрез нотното писмо. Нотните знаци имат двойно  
значение – на конкретна тонова височина и на точно измерена тонова трайност, при точно 
обозначено темпо“ (Минчева, 1994, с. 92). Особен акцент в изводите тя поставя на 
осмислянето на всеки тон от нотния запис като степен от лада, или като мелодичен интервал, 

без който не е възможно прочитането на нотния текст.  
Същата авторка препоръчва за овладяване на нотната грамотност да се използват 

различни цветове, като за пример се вземат металните пластинки на металофона. Още през 
1984 г. в своя разработка Пенка Минчева посочва в методически бележки към учителя: „ При 

овладяването на тоновата редица тя се изписва по ноти (със съответните цветове) на дъската. 
Учителят си съчинява и допълнителни подходящи мелодии, които показва на дъската, а 
децата озвучават след всяка нота. Добре е кратките фрази да се заучават наизуст, да се 
свирят на инструмент, да се пеят „наум“ (Минчева, 1984, с. 78.). Така, чрез употребата на 

„цветни ноти“ се постига по-лесно осъзнаване на височината на тоновете чрез директната 
връзка с металофона. Едновременно с това става възможно непосредственото изпълнение на 
металофона на зададената мелодия, поради вече запаметения образ на нотите в съответните 
цветове, а употребата на цветни шаблони улеснява осъзнаването на височината на тоновете и 

по-лекото и задържащо вниманието на учениците, въвеждане на нотните знаци.  
Добра практика за въвеждане на нотното писмо, базирана на междупреметните връзки 

представлява и тази с литературата, а именно – въвеждането на приказка с подходящо 
съдържание. Пример за това е „Приказазка за нотите“ на Дафина Недялкова (Недялокова, Д., 

2004), в която чрез приказен сюжет се въвеждат музикални термини, а всяка нота е 
представена с ясно описание на името, мястото, което заема на петолинието и височината на 
звучене. Прави впечатление едновременната употреба на цветове – всяка нота има панделка 
с различен цвят, както и стих, който я описва. Авторката предлага като допълнение мелодии, 

които са подходящи за изпълнение на всеки от стиховете. Този метод е застъпен и в 
учебниците по музика за трети клас, като за целта са въведени кратки литературни сюжети, 
въвеждащи имената на нотите по увлекателен за учениците начин. В електронния учебник за 
3 клас на издателство „Просвета плюс“, наред с другите задачи, които подпомагат 

усвояването на нотното писмо е предложенео виртуално помагало, на което са изобразени 
клавиши на пиано. „Това е направено, от една страна, за да могат децата да използват 
виртуалният инструмент пиано, наличен в софтуера за електронни учебници за нуждите на 
обучението по музика. От друга страна, елементите на помагалото са съставени така, че да 

осигурят допълнителни паметови опори за по-бързо усвояване и надеждно съхранение в 

паметта на обучаваните на нотните знаци“ (Филева, 2018, с. 82). Сведалина Димитрова 
също обръща специално внимание на информационните технологии и конкретно на 
възможностите, които те предоставят за осъзнаване височините на тоновете (Димитрова, 

2012). 
Творчески решения на проблема за нотното ограмотяване на учениците, включени в 

общообразователния курс на обучение предлага и апробира и авторът на настоящата сатия.  
В помощ на процеса на запознаване с нотите и техните височинни съотеношения е 

изработена авторска инсталация от пластмасови цветни чашки, които представляват 
подредена по всочина седемцветна стълбовидна конструкция. Нейната фукнкция е 
изключително онагледяваща и е предназначена за деца, които са запознати с нотите и се 
предвижда да затвърдят знанията си, както и да осъзнаят височината на тоновете. За целта са 

предложени следните творчески задачи и игри: 
1. Предварително са изработени карти от седем цвята, всяка от които отговаря на даден 

тон, а цветът й съответства на този в инсталацията. След изтегляне, детето назовава 
нотата, показва я на цветната стълбица и я изпява с помощта на упорен мелодич ен 

инструмент (металофон, ксилофон, блок-флейта и др.). 
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2. На същите цветни карти е записано стихче за всяка нота, което детето може да 
прочете, след което да обвърже с мелодична импровизация, започвайки от 
зададената нота. 

3. Предоставят се на вниманието на децата различни предмети, които на пръв поглед 
нямат музикална принадлежност: напр. макет на сладоледи, които са изработени от 
няколко цвята. На въпрос: „колко от имената на нотите се съдържат в названието на 
предмета сладолед?“ – очакваме да отговорят конкретно: „ла и до“. Следва въпрос за 

уточняване на цвтовете, с които са украсени предметите и коментар на тоновете, 
които изобразвят според цветната стълбица. След показване, децата могат да ги 
изпеят и по желание, да довършат мелодията.  

4. В цветни чаши са изрязани предварително елипси от същите цветове, които децата 

могат да изтеглят, назоват съответната нота и поставят на подходящото място в 
спецално подготвено петолиние.  

Описаната онагледяваща цветна инсталация и предложените творчески задачи са 
представени на четвъртото издание на иновативно младежко ЕКСПО през май месец, 2019 
година, което се организира от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и се провежда в 
сградата на Канев център. За целта на презентацията активно участие взеха студентите от 

специалност Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна 
педагогика и чужд език, участници в Музикален клуб „Афект“ към културните клубове на 
Русенския университет, с художествен ръководител гл. ас. д-р Петя Стефанова.  

Непосредтвено след презентацията, Музикалният клуб получи покана от Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе, където на 19 май демонстрира пред деца и 
родители, в рамките на европейската културна инициатива „Нощ на музеите“, 
възможностите за нотно ограмотяване чрез творчески игри и задачи. С помощта на 
студентите, децата изработиха цветни пан-флейти, като следват логиката на предложените 

цветове в инсталацията. Демонстрацията завърши с игра на цветове, в която всяко детето 
предложи произволна комбинация от цветове, чиято звукова аналогия беше изпълнена с 
тонови имена.  

На 1 юни, по покана на Детски отдел на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се 

проведе музиклано-творческо ателие, посветено на Международния ден на детето. В него 
взеха участие 11 деца с техните родители, на възраст между 6 и 9 години. Бяха предвидени 
съзтезателни игри между деца и родители в седем музикални „предизвикателства“. Освен 
описаните по-горе игри, бяха включени следните творчески задачи:  

• Разпознаване на нотите в предложена кръстословица и назоваване на лични имена 
с тях; 

• Изготвяне на здравословно седмично меню с ноти; (дават се подходящи примери, а 
играта предразполага към екипна работа); 

• Песничка изпей, вземи бял лист и песничката с цветни ноти напиши/залепи; 

(Предложени бяха слайдове с нотирани детски популярни песни, които с помощта 
на студентите и музикален инструмент бяха разчетени и изпълнени хорово, а след 
това всяко дете си избра песен, която „нотира“ на бял лист, с помощта на изрязани 
цветни ноти. Нотните стойности бяха оформени допълнително от самите деца). 

• На децата беше предложен следния авторски стих:  

Във влакче от ноти се подреди,  
До – веднъж плесни, 

Ре – ръце вдигни, 
Ми – приклекни, 
Фа – ръце отпред скръсти, 
Сол – подскочи, 

Ла – с пръсти щракни, 
Си – напред се поклони. 
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 (Целта беше да се мелодизира предложения от автора на статията текст, след което да 
се изпълни музикалната игра с включване на движенията). 

Проведеното музикално-творческо ателие беше с продължителност един 

астрономически час и половина. Всички участници присъстваха до края на седмото 
приключение, като след всчко успешно преминато предизвикателство бяха мотивирани с 
нота в съответен цвят и накрая всички участници бяха удостоени с  „нотна дъга“. В 
проведената беседа след края на ателието, участниците и техните родители изразиха 

възторга си от лекотата, с която музиката може да се изпява с тонови имена, записва и 
съчинява. 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В музикално-педагогическата практика, идеята за интегративните връзки между 
музиката и литературата, както и музиката и изобразителното изкуство не е нова. Идеи за 
подходящ разказ, който не е свързн непосредствено с нотното ограмотяване, но има за цел да 
мотивира учениците, разшири музикалнта им култура и да засили интереса им към музиката 

(и в частност към овладяването на графичния запис на музиката), могат да се черпят 
например от Дмитрий Кабалевки „Трите стълба на музиката“, както и от редица подобни 
източници.  

 Наред с това, са познати в практиката и се предлагат редица подходи, целящи 

подпомагане осъзнаването на тонововисочинните отношения, усвояването на графичните 
знаци на нотното писмо, подмомагане на прочитането и записването на височината на 
тоновете и тяхната трайност, както и възможността за свободно опериране с придобитите 
знания – изготвяне на партитура, съчиняване и записване на мелодия и др.   

В настоящавата статия са опитани авторски решения и личен педагогически опит както 
в представено музикално-творческо ателие, така и в непосредствената работа със студенти от 
педагогическите специалности в Русенския университет. 

След представеното музикално-творческо ателие и презентирането на творческите 

подходи във връзка с нотното ограмотяване на изброените форуми, могат да се направят 
следните изводи: 

1. За успешното осъществяване на процеса на нотното ограмотяване са от 
изключително значение онагледяващите дидактични материали; 

2. Логическата последователност и градацията на трудността на задачите не бива да  

се пренебрегва; 

3. Компетентността на педагога и добре презентираното условие води до стимулиране 
на желанието за творчество у децата; 

4. Въвличането в творческия процес само по себе си е емоционално, което води до по-
лесно и трайно запаметяване на новия материал или затвръждаване на конкретни 
понятия. 

 

Докладът отразява резултати от работата по проект No 2019 - ФПНО –
 01, финансиран от фонд „Научни изследвания” на 

Русенския университет. 
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