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Abstract: the key verbal characteristic that reveals the essence of the term „meter“ in music is „musical pul-
sation“ – correlation and periodicity in the alternation of individual times (parts) in the bars of a piece of music . 
the relevance of the present study is determined by the role that music education has in relation to the aware-
ness and interpretation of the metric pulsations studied in primary school and the manifestations related to 
them . emphasis in the research is the metric models and forms of work included in the curriculum for activating 
the sense of meter in the trainees . possibilities for more rational comprehension and assimilation of the metric 
pulsations and activities represented in the music education process are presented . phenomena related to the 
musical meter in education are considered and clarified .
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ключовите словесни характеристики, които разкриват същността на понятието „метрум“ в музиката 
са музикална (метрична) пулсация, метрични времена, метрични моменти и др . метрумът представлява 
комплекс, обединяващ в едно цяло метрически акценти с различна степен на тежест . метричната пулса-
ция се характеризира с непрекъснатост и постоянство, която според класическата теория е породена от 
равномерното редуване на метричните времена от силен до следващия силен момент .

За да може метрумът да се осмисли и правилно определи от обучаваните, означава точно да се усети 
значението, акцента (тежестта), съотношението и периодичността при редуване на метричните моменти 
(времена, дялове) в и между отделните тактове на дадено музикално произведение .

осмислянето на метрума в образователния процес се свързва основно с въпроса, който учителят е 
редно да поставя на обучаваните, а именно „как и на колко се брои музиката, която звучи?“, като от тях 
се изисква изпълнение на различни двигателни форми и активности . актуалността на избраната тема се 
определя от ролята, която има обучението по музика във връзка с осъзнаване и интерпретиране на изу-
чаваните в началното училище метрични пулсации и явленията, свързани с тях .

предмет на настоящия материал са аспекти, свързани с метричните форми на работа при обучение-
то по музика в 1 . – 4 . клас .

Целта на разработката е изследване на изучаваните в началния етап образователни активности при 
различните видове метруми и извеждане на модел за обучение относно тяхното осъзнаване и осмисляне .

Във връзка с така зададената цел са поставени следните задачи:
 y изясняване на понятието „метрум“ в музиката и свързаните с него явления и отношения . 
 y изследване проявленията на метричните пулсации в музикалната теория и обучението в начално-

то училище – анализ и съвременна интерпретация .
 y представяне на иновативен модел и форми на работа за активизиране усета за метрум при обуча-

ваните .

музикалният метрум – същност, отношения и съвременна интерпретация (теоретико-приложни 
аспекти)

протичането на музиката във времето обуславя значението на метрума като едно от основните музи-
кално-изразни средства . В някои от последните издадени у нас методики на обучението по музика [1, 2], 
се представят различни задачи за осмисляне на метрумите: различаване на равноделни от неравнодел-
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ни метруми – на колко се брои, еднакви или различни са „ударите“, кой удар е по-дълъг, на кой удар ръ-
ката се задържа; едновременно с изговаряне на текста учениците да пляскат с ръце или да свирят с дет-
ски музикални инструменти в различни варианти; връзка с основните жанрове, като от учениците се из-
исква да се движат така както им подсказва музиката; разкриване и определяне на метрични схеми и др .

Във връзка с усвояване на изучаваните метруми в началното училище, в учебните комплекти по му-
зика, разработени от отделните авторски колективи [3, 4, 5, 6], се предлагат шест вида метрични схеми, 
нагледно представени с различни геометрични и графични изображения – модели (най-често квадрати 
и правоъгълници) . 

метричните схеми подпомагат учениците да усетят спецификата на видовете метрични пулсации, 
които трябва да се отчитат основно чрез пляскане с ръце, танцови движения и други разнообразни дви-
гателни форми . 

активизиране усета за метрум при обучаваните започва с усвояване и изпълнение на народни и ав-
торски песни, възприемане на вокални и инструментални пиеси, анализиране и преживяване на движе-
ния по музика, осмисляне на съответните музикални жанрове, докато се достигне до разбиране същност-
та на размерите (2/4, 3/4 и 4/4) в трети и четвърти клас .

метрумът в музиката се записва чрез размера .
В резултат от анализиране на учебна документация за началното училище – държавен образовате-

лен стандарт (доС) – определен чрез наредба № 5 от 30 .11 .2015 г . за общообразователната подготовка1, 
учебни програми2 и учебни комплекти по музика3456, могат да се посочат конкретни аспекти и особено-
сти при усвояване и осмисляне на музикалния метрум в образователния процес . част от тях са свързани 
с необходимостта от изясняване на някои понятия и явления, имащи отношение към метрума, а именно: 

1. Силни метрични времена (акценти) – слаби метрични времена (акценти).
при обучението в началното училище метричните времена, които се разглеждат и усвояват като сил-

ни и слаби, се отнасят за размери 2/4, 3/4 и 4/4 . те са основен акцент в работата за осъзнаване и осмис-
ляне начина на броене на музика с двувременен, тривременен и четиривременен метруми (последният 
се изучава в четвърти клас) . Респективно, силният акцент е винаги на първото метрично време при всеки 
един от посочените метруми и размери . четиривременният равноделен метрум (4/4) има и едно относи-
телно силно време – третото . Всички останали времена от метричните редици на изучаваните метруми и 
размери с равномерно броене се характеризират със слаба акцентна метрика . това са неоцветените (не-
запълнени) числа в геометричните фигури на представените модели [4] (Фигура 1):

Фигура 1. Моделиране на метричните форми с равномерно броене

геометричните фигури, с които се онагледява усвояването на метрумите с равномерно броене в на-
чалното училище, са представени по този начин в един от актуалните учебни комплекти по музика с ав-
торски колектив г . калоферова, В . Сотирова, Р . драганова . Всеки квадрат от трите метрични схеми отгова-
ря (е равен) на четвъртина нотна стойност ( ) .

В учебното съдържание за началното училище не се употребява понятието „дялове“ и не се изисква 
двигателно отразяване на силните и слабите моменти при неравноделните метруми . Затова при нерав-
номерно броене на две (5/8), три (7/8) или четири (9/8) е необходимо на учениците да се обясни, че се 
отброяват дялове, които също могат да се възприемат като силни и слаби, както и да се въведе акцентна-
та метрика характерна за тях, а именно, че по-силният метричен акцент се пада на дългия дял, а по-сла-
бият – на краткия дял .

2. Времена – дялове. 
В теория на музиката [7, 8] простият двувременен метрум (записан с размер 2/4) и простият тривре-

менен метрум (записан с размер 3/4) се характеризират съответно с две и три метрични времена, които 
влизат в състава на структурата на един такт от дадено музикално произведение . Сложният равноделен 
четиривременен метрум (размер 4/4) може да се разглежда както по отношение на четирите си прости 
метрични времена, съдържащи се в даден такт, така и във връзка с групирането им в два дяла (две двув-
ременни групи), отговарящи на сбора от два прости двувременни метрума, записани с размери 2/4+2/4 .

при обучението по музика понятието „дял“/„дялове“ е редно да се използва само по отношение на 
сложните метруми – равноделни и неравноделни, т .е . при музика с размери 4/4, 5/8, 7/8 и 9/8 . последни-
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те три размера (неравноделните) реално не се изучават в началното училище . тяхното осмисляне се осъ-
ществява обаче чрез най-разнообрази форми на работа и активности, които отделните авторски колекти-
ви представят в разработените от тях учебни комплекти по музика .

В тази посока на учениците трябва първо да се постави задача, докато слушат музика да установят да-
ли при броенето се усеща някъде задържане, и ако – да, то тогава да се определи къде е задържането и 
на кое място е дългият дял спрямо краткия или кратките дялове . при анализиране на броенето учителят 
трябва да акцентира съответно на понятията „двуделност“, „триделност“, „четириделност“ с точно опре-
деляне и позициониране на дългия дял и установяване вида на метричната редица на съответния нерав-
ноделен метрум (размер) .

В хода на учебния процес, на учениците е редно да се обясни, че за един удар трябва да се отброява: 
 y едно време (метрично) – когато броенето е равномерно на две, три или четири;
 y един дял (метрична група) – когато броенето е неравномерно на две, три или четири, като там къ-

дето има дълъг дял „ударът“ с ръка се задържа по-продължително . 
често в практиката при определяне на понятията „времена“ – „дялове“ и свързаните с тях отноше-

ния се установява разнообразие от варианти и синоними относно интерпретирането на едно и също сло-
весно съдържание . например, в учебната документация петвременния метрум (размер 5/8) е предста-
вен като: „двувременен неравноделен“; „двуделен неравноделен“; „неравномерен двувременен“; само 
„двувременен“; „метрум на музика в 5/8“; „музика в размер 5/8“; „различна по вид 2-временна метрич-
на пулсация“, където се сравняват размерите 2/4 и 5/8 . 

направеното изследване и анализиране установява необходимост от правилно и точно осмисляне 
на понятията и словесните характеристики на явленията и отношенията, свързани с музикалния метрум 
в обучението . 

3. Равномерност – равноделност и неравномерност – неравноделност.
музика в сложен неравноделен размер се изпълнява с неравномерно броене . учениците тук трябва 

да осмислят не само отделните прости метрични времена в състава на дадена метрична редица, а и гру-
пирането им в кратки и дълги дялове, породено от по-бързото темпо на протичане на тези метрични вре-
мена .

при поставяне на задача за определяне начина на броене при музика с петвременен, седемвреме-
нен или деветвременен метрум, двигателното отброяване като чисто физически акт на практика е нерав-
номерно, защото при тактуване или друг вид отброяване ръката трябва да „задържи“ по-продължително 
време на съответния дълъг дял при редуването му с краткия или кратките дялове . Затова в обучението е 
по-целесъобразно да се използва тъждественото понятие „неравномерност“, отколкото понятието „не-
равноделност“ . така, когато става дума за броене и определяне на типа метрична пулсация, употребата 
на понятието „неравномерност” е по-подходящо за разбиране от учениците, както и за обяснение от пе-
дагога поради чисто физическата му същност при двигателно възпроизвеждане, въпреки че в структурно 
отношение тези метруми и размери са сложни неравноделни .

практиката показва, че в учебнометодическата документация, а и в образователния процес тези по-
нятия, които имат отношение към метрума, често се смесват и употребяват неправилно . използването на 
различни синонимни словесни характеристики – заместители, би довело до объркване на участниците в 
педагогическия процес при работа с учебното съдържание в урока по музика . 

представените в учебната документация най-различни словесни форми за определяне на размерите 
5/8, 7/8 и 9/8 могат да бъдат заменени с извеждането на нов словесен модел, съответно „двуделен не-
равномерен“ метрум за размер 5/8, „триделен неравномерен“ метрум за размер 7/8 и „четириделен не-
равномерен“ метрум за размер 9/8, които са по-съдържателни и теоретично обосновани . определяне-
то и назоваването на вида пулсация с тези словесни характеристики се предлага за първи път в музикал-
ното обучение и възпитание . общо те могат да се определят с нов терминологичен израз – „неравнодел-
ни неравномерни метруми и размери“ . чрез въвеждането на новите словесни форми в обучението ще се 
изключи употребата на многобройните определения, характеризиращи неравноделните метруми, които 
могат да доведат до объркване на участниците в педагогическото взаимодействие .

осъзнаването на равномерната метрична пулсация при размери 2/4, 3/4 и 4/4 в разглежданите учеб-
ни комплекти първоначално като 2/ , 3/  и 4/ , може да се онагледи по аналогичен начин и при неравно-
делните размери, а именно 5/  = 5/8, 7/  = 7/8 и 9/  = 9/8 . Символичното отбелязване при усвояване на 
неравноделните размери е подходящо да се въведе в трети и четвърти клас . осъзнаването им може да се 
подпомогне чрез вмъкване на съответните нотни стойности (осмини) в геометричните фигури (Фигура 2), 
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използвани за моделиране на двувременните и тривременните метрични групи (кратки и дълги дялове), 
участващи в състава на неравноделните размери .

Фигура 2. Моделиране на метричните форми с неравномерно броене

още от първи клас учениците започват да усвояват простите (двувременен и тривременен) метруми, 
чиито времена са представени графично (основно с чертички), приравнени до четвъртина нотна стой-
ност . чрез включване на съществуващите в учебното съдържание и допълнително разработени конкрет-
ни схеми и модели за изпълнение (съпровод) на различни по жанр мелодии, се активизира метричния 
усет при обучаваните . Разучаването на примерите трябва да премине първоначално чрез осмисляне и 
възпроизвеждане на съответния вид метрум при музика с равномерно броене, а след това към изпълне-
ние на двувременните и тривременни метрични групи (кратки и дълги дялове) в състава на сложния не-
равноделен метрум, в съчетание с включените в геометричните фигури осмини нотни стойности ( ) .

една от основните цели на практическата част от обучението по музика е изграждане на умение за 
усещане и разбиране същността на метричните пулсации във връзка с отношението „метрични времена – 
метрични групи (дялове)“, съобразно нюансите на темпото . Във връзка с това се изискват умения за пре-
живяване на отделните равнотрайни метрични времена – т .нар . „първични тактови времена“, които за да 
се осмислят трябва да се упражняват и изпълняват от бавно до умерено темпо . това важи основно при 
формите на работа за осъзнаване и осмисляне на неравноделните неравномерни метруми и размери . 

иновативен модел и форми на работа за активизиране усета за метрум при учениците в началното 
училище (практически аспекти)

За да се получи плавен преход при осмисляне на простите двувременни и тривременни метруми 
към осъзнаване на сложните неравноделни метруми, в настоящия материал се разработват и предста-
вят практически примерни модели за изпълнение с включени в тях разнообразни варианти от комбина-
ции на задачи .

примерните модели представляват съчетание от задачи за изпълнение, които са показани само за 
един от трите изучавани в началното училище неравноделни метруми . по аналогичен начин обаче моде-
лите трябва да се разглеждат идентично и при метричните редици на останалите два неравноделни ме-
трума .

Разучаването и упражняването на задачите първоначално трябва да започне поотделно, в удобно за 
изпълнение от учениците темпо (по-бавно) .

Таблица 1. Примерен модел №1

едновременното изпълнение на задачите се предхожда от тяхното поотделно разучаване и упражня-
ване . Според условието на примерен модел №1 в таблица 1 учениците са разделени на три групи . една-
та от групите отразява метричните времена (чертичките в зад . 3), а останалите две групи отброяват дяло-
вете с изговаряне и тактуване (зад . 1 и 2), според ука̀зания в условието начин . като усложняване на зада-
чата, по зададен от учителя сигнал, впоследствие може да се редува броене „на глас“ и „наум“, като така 
се активизира развитието на вътрешния слух и музикалната памет . 

към задачите може да се постави условие за пропускане на отделни метрични времена или дялове . 
този етап при осъзнаване на метричната пулсация е свързан с изпълнението на по-сложни в метрично от-
ношение комбинации и може да се препоръча за учениците от четвърти клас . Съчетанията, които те тряб-
ва да усвоят, са свързани с определен брой липсващи времена (от метричната редица) или дялове (дву-
временни или тривременни групи) от състава на двуделния, триделния или четириделния неравноделен 
метрум (таблица 2 . примерен модел №2) .
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Таблица 2. Примерен модел №2

Липсващите метрични времена и дялове тук (зад . 1) изпълнителите трябва да усещат и преживяват 
подсъзнателно (вътрешнослухово) . Според задачите в модела групата на броящите на глас ученици от ед-
но до седем (зад . 1), броят три и четири наум, а едно, две, пет, шест и седем – броят на глас . Втората гру-
па ученици брои постоянно на глас трите дяла със задържане на три при тривременната група (зад . 3) . За-
дачите се повтарят няколко пъти без прекъсване, докато се достигне до синхрон между едновременното 
изпълнение на двете групи ученици . За различни варианти на задачата, смяната на броенето „на глас“ и 
„наум“ може да се изпълнява на мястото и на други метрични времена или дялове . 

четвъртата задача (зад . 4) в примерен модел №3 (таблица 3) онагледява двигателното отброяване 
на дългите и кратките дялове на съответната метрична редица (в случая тя е петвременна) . тук са пред-
ставени задачи за двуделния неравноделен петвременен метрум, които по аналогичен начин трябва да 
се разглеждат и при триделния неравноделен седемвременен метрум и при четириделния деветвреме-
нен неравноделен метрум .

Таблица 3. Примерен модел №3

Включването на всяка нова задача в таблиците – модели изисква сформиране на допълнителна група 
ученици, която постепенно да се добавя към цялостното комплексно изпълнение . това усложнява рабо-
тата не само на учениците, но и на педагога, който трябва да следи за спазване на точността по време на 
възпроизвеждане на задачите .  

В следващата таблица (таблица 4 . примерен модел №4) се представят други варианти от комбинации 
и форми на работа за осмисляне, осъзнаване и преживяване на простите метруми в състава на сложния 
неравноделен (седемвременен) метрум .

Таблица 4. Примерен модел №4

В зависимост от условието в модела, учениците трябва да са разделени на три групи . След правилно 
метрично изпълнение на първите две групи (зад . 1 и 2) се включва и трета група (зад . 3), която изговаря 
словосъчетанията „кратък“, „кратък“, „дълъг дял“ в характерната за ръченицата пулсация . това се отигра-
ва поетапно и повтаря неколкократно от трите групи ученици, докато се постигне оптимален синхрон в 
изпълнението, първо поотделно, след това едновременно, под ръководството на учителя .

Съчетаването на задачите е последователен процес, който изисква системност и активност при из-
пълнението им . преживяването на пулсацията от отделните прости метрични времена към осмисляне 
на кратките двувременни и тривременни метрични групи (дялове, прости метруми и размери) трябва да 
стане с постепенно нюансиране на темпото от бавно към бързо . За тази цел са необходими активни слу-
ховодвигателни упражнения . 

В случай, че някои от предложените варианти затрудняват едновременното изпълнение на отделни-
те групи ученици, могат да се съставят други подобни варианти от комбинации на задачи или да се из-
ключи определено упражнение (задача) . В изпълнението на комбинациите е най-добре да се включат до 
около четири задачи . 

при най-малките ученици разучаването на метричните упражнения трябва да става подражателно . 
моделите впоследствие е добре да се изпълняват върху разнообразен песенен репертоар и произведе-
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ния за слушане . представените примерни модели със задачи са част от многобройните възможности от 
комбинации и варианти, които да послужат за активизиране на метричния усет и усета за темпо при обу-
чаваните . 

обобщения и изводи
1 . Разработване и представяне на иновативни модели и форми на работа при обучението по музи-

ка по отношение на изучаваните в началното училище метуми .
2 . изясняване същността на явленията, свързани с музикалния метрум, въвеждане и използване на 

точна и ясна терминология в съдържанието на учебната документация и обучението при отноше-
нията: 

 y силни метрични времена (акценти) – слаби метрични времена (акценти);
 y времена – дялове: двувременност – двуделност, тривременност – триделност и четиривре-

менност – четириделност;
 y равномерност – равноделност и неравномерност – неравноделност . 

3 . Въвеждане на нов словесен модел за обозначаване на размерите 5/8, 7/8 и 9/8, а именно „двуде-
лен неравномерен“ метрум (за размер 5/8), „триделен неравномерен“ метрум (за размер 7/8) и 
„четириделен неравномерен“ метрум (за размер 9/8) . общо те могат да се определят с нов тер-
минологичен израз – „неравноделни неравномерни метруми и размери“ .

4 . обогатяване на учебното съдържание по отношение осмисляне и осъзнаване на музикалния ме-
трум чрез разработване на методически задачи – схеми (модели) за изпълнение, с цел активизи-
ране на метричния усет при обучаваните .

заключение
при направеното изследване на музикалния метрум в обучението по музика от първи до четвърти 

клас се представят и анализират различни теоретични и образователни аспекти . Разглеждането на същ-
ността, строежа и организацията на различните видове метруми дава основание да се обобщи, че свър-
зани с метрума понятия, явления и отношения невинаги точно се осмислят, разграничават и правилно ин-
терпретират .

представеният модел и форми на работа представляват собствена обоснована концепция, изграде-
на на базата на личния опит, като допълнение към постиженията на музикалнопедагогическата наука и 
практика . те не отхвърлят, а допълват съществуващите методи и образователни активности, като обога-
тяват съдържанието и подпомагат работата при осмисляне и осъзнаване на метрума и неговите отноше-
ния в учебния процес .
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