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Abstract: The proposed material examines the musical activity. Perception in preschool and primary school 
age, through the great opportunities and diversity of instrumental music. The following is considered: the spe-
cifics of getting acquainted with a new musical work in preschool and primary school age; the preliminary prep-
aration of the teacher; selection of musical examples with sound and sound imitation and program works. The 
repertoire proposals with works by Bulgarian composers prevail. Conclusions have been made. The study, analy-
sis, discussion of various instrumental models is a step forward in preparing future students to educate and cul-
tivate criteria, taste and aesthetics, to expand their common culture, to comprehend and understand the mu-
sical language.
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В своята същност възприятието (възприемането) е „познавателен психически процес, при който в 
съзнанието на човека се отразяват отделни предмети и явления от обективната действителност в тяхна-
та цялост и при тяхното непосредствено въздействие върху сетивните органи.“ [1] Лазарева и Лазарев от-
белязват, че във философската и психолого-педагогическата литература музикалното възприятие  има 
няколко аспекта: протичащо във времето специфично отражение на човешките дейности в музикални 
произведения, имащи естетическа ценност; особена способност да се усеща изразителността на музика-
та; художествено творчество, вид естетическа дейност, изразена в цялостното възприемане на музиката. 
[2] Минчева характеризира възприемането на музика като „сравнително пасивна, перцептивна дейност, 
практически най-необходимата музикално-естетическа дейност.“ Авторката посочва две основни изиск-
вания, налагащи се от заобикалящата индивида музикална среда: изработена способност за ориентира-
не и подбор; умение да се слуша с „разбиране“ – музиката да се възприема така, че максимално да въз-
действа върху слушателя. [3] Пеев и колектив определят слушането на музика като „своеобразна дейност, 
която дава възможност на децата да опознаят специфичната страна на действителността – звучащата.“ [4]

Основните музикални дейности, залегнали в обучението по музика в предучилищна и начална учи-
лищна възраст са: възприемане (слушане); възпроизвеждане (изпълнение, интерпретация); творчество 
(импровизация). Възприемането на музика е базова музикална дейност. Тя е в основата на останали-
те две. Без да бъде възприета (изслушана) дадена музикална творба, не е възможно тя да се изпълня-
ва и интерпретира или импровизира. Постепенността при възприемане на музика може да се изрази със 
следната последователност: създаване на нагласа; задаване на подходящи за възрастта въпрос/задача; 
цялостно прослушване на произведението; повторение на поставените въпрос/задача; изслушване на 
отговорите; обобщение/разговор.  

Според Джендова спецификите при запознаване с ново музикално произведение в предучилищна 
възраст са: използване на нагледни извънмузикални образи и асоциации; задържане детското внимание 
чрез включване в движения – илюстриращи текста, имитиращи музикално-художествения образ; използ-
ване на движещи се играчки или движения на учителката с играчки; използване на картини и илюстра-
ции като подсказване и опора; словото на педагога – обозначено с думи музикално съдържание; изра-
зяване на музиката чрез рисунки. Авторката отбелязва и  съответните характеристики при възприемане 
на музика в началното училище: не се използват играчки; отпада необходимостта от включване на дви-
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жения за илюстрация; използването на картини и илюстрации е в контекста на епоха, автор; учителят по-
ставя въпроси-задачи с творчески насоки, а учениците споделят, коментират лични емоции, преживява-
ния, образи. [5]

Цитираните по-горе автори [3], [4], [5], определят и образователно-възпитателните задачи при въз-
приемане на музика, които са свързани с: разнообразен по характер и съдържание материал, който да 
провокира интереса на деца и ученици; развитие и обогатяване на музикално-слуховите представи; въз-
питаване и създаване на опитност за слушане на музика – емоционално преживяване,  сетивност; разли-
чаване на елементите на музикална изразност; умения за съпоставяне и сравняване; изграждане на вкус, 
усет и оценъчни параметри; развитие на памет, внимание, въображение; обогатяване на музикалната и 
обща култура и др. 

Изхождайки от изброените задачи, предварителната подготовка на учителя включва: цялостно про-
слушване на творбата, с която децата и учениците ще се запознават; анализ на произведението, съдър-
жащ както характер, настроение на творбата, така и използваните елементи на музикална изразност и ос-
мисляне на присъствието им в контекста на авторовия замисъл; обмисляне на средствата и начините за 
въвеждане в атмосферата; подготвяне на необходимите образни и нагледни материали. Въз основа на 
този подготвителен етап, учителят организира работата с групата или класа при възприемането на нова 
музикална творба.  Правилно направените от него разбор и преценка, относно вникване в музикалното 
съдържание, осмисляне на елементите на музикалния език и персонална чувствителност към звучаща-
та творба, зависят както провокирането на детския интерес, така и създаването на предпоставки за ожи-
вяване, одухотворяване на музикалната тъкан и мисловното ѝ и емоционално преживяване от страна на 
малките слушатели.

Подборът на подходящ материал за възприемане в предучилищна и начална училищна възраст е 
умело поднесен в учебниците и пособията. „За да се събуди интерес към дадено музикално произве-
дение, то трябва да е емоционално-образно, привлекателно, да удовлетворява естетически децата.“ [4] 
Именно с това се съобразяват и реализират чрез избора си авторите на учебниците и пособията по музи-
ка. Наред с предложения инструментален и вокален материал за възприемане, с цел обогатяване и раз-
ширяване на слушателската култура на децата и учениците, учителят е този, който разширява и надграж-
да изискуемите знания. Търсенето и откриването на интересни, занимателни, атрактивни музикални про-
изведения (в частност инструментални), отговарящи както на възрастта, така и на темперамента, любо-
знателността и фантазията на децата, е сигурен път към техните сърца, светове, мироздание. „В репер-
тоара за възприемане (слушане) за детската градина и началното училище се включват образци от фолк-
лора, от класическата музика, от детските предавания и филми, от популярни детски песни, от авторска 
музика за деца (от български и чужди композитори) и от обредно-ритуална музика. При включването на 
други произведения за възприемане музикалният педагог/учителят по музика се ръководи от принципи-
те достъпност, художественост, тематично и жанрово разнообразие, връзка с другите насоки на занима-
ния и активност, целесъобразност спрямо общото развитие на децата.“ [5]

Безкрайното море на музиката е изпълнено с емоции, чувства, настроения, образи, мисли. Те водят 
към необятността на възможностите и въздействието на тоновото изкуство. Музиката очарова подготве-
ния слушател със своите изразителност, смисъл и съдържание, разнолик облик и символика. Често, дори 
неподготвеният свидетел на звуковите инвенции, е ангажиран и привлечен от мелодичността, благозву-
чието, „красноречието“ на музикалния език. „Използването на класическа музика в работата с деца по-
добрява психофизиологичните характеристики на мозъка, вследствие на което се повишава способнос-
тта на мозъка за учене. Класическата музика влияе позитивно на емоционалното, духовно и даже физи-
ческо развитие на детето.“ [6] 

Ив-Мари Андре (отец Андре) в своя труд „За красивото в музиката“ от 1741г. пише: „Съществуват зву-
ци, които по някакъв начин тайно се разбират с нашето сърце, и ние не можем да пренебрегнем това; 
живи звуци, които ни вдъхват кураж; отмаляващи звуци, които ни размекват; смеещи се звуци, които ни 
развеселяват; болезнени звуци, които ни натъжават; величествени звуци, които възвисяват душата ни; 
твърди звуци, които ни разгневяват; меки звуци, които ни укротяват. Любовта и омразата, желанието и 
страхът, гневът и милостта, надеждата и отчаянието, възхищението, ужасът, дързостта – колкото различ-
ни страсти имаме, толкова различни звуци има в природата, за да бъдат те изразени и отпечатани.“ [7] 

Звукоподражанието като възможност за привличане на вниманието и интереса на децата се използ-
ва предимно в предучилищна възраст. Имитирането на звуци от природата – чуруликане на птици, ро-
мон на поток, полъх или порив на вятър – са част от подготовката на малките деца за създаване на бъде-
щите им слушателски навици и умения. „Звуковоподражателността и звукоизобразителността са присъ-
щи на музиката, защото в нея се отразява целият живот на хората – мислите, чувствата, преживяванията, 
природата и всичко обкръжаващо ги. Те се използват като похват от композиторите,  когато искат звуко-
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во да ни насочат към една или друга емоция и преживяване. Звукоподражателността и звукоизобрази-
телността често присъстват в пиесите с програмно съдържание.“ [5] Представата, заложена в образните 
заглавия, съчетана с адекватно отражение на звукоизобразителността във фактурата, неминуемо прово-
кират интереса, любознателността и въображението и на децата, и на учениците. „Звукоизобразителни-
те моменти доуточняват образно-емоционалната сфера.“ [4] Това е особено важно при възприемането на 
инструментална музика. Голяма част от българските композитори продължават да оставят и до ден дне-
шен ярка следа в слушателските и изпълнителски спомени и вълнения на хиляди български деца, преми-
нали етапа на начално инструментално обучение. Дори да се изброи само част от клавирната литерату-
ра за деца, създадена през 20 век, списъкът ѝ ще е дълъг и ангажиращ – и като разнообразие на заглавия 
от природния свят, и като изобретателност и творческо вдъхновение на авторите, и като звуковопозража-
телна и звуковоизобразителна яркост: Константин Илиев – албум „Детски птици“: „Врабчето на прозоре-
ца“, „Кокошчицата снесе яйчице“, „Северният вятър гони лястовичките“; Парашкев Хаджиев – „Детски ал-
бум“: „Светулки“, „Кокиче“, „Магаренцето с двуколката“; албум „Бабина приказка“: „Пеперудки“, „На ли-
вадата“; Красимир Милетков –  „Картини от една ваканция“: „Пролетни копнежи“, „На морското дъно“, 
„Песента на вълните“, „Есенни ята“. 

Музикалната литература е изключително богата откъм програмни произведения. От значение е пъ-
стротата, многообразието и подходящо подбраният за аудиторията музикален материал. Примерни на-
соки за подбор на материал: Марин Големинов –  „Пет импресии“; Красимир Милетков – „Музикална ку-
тийка“: „Спомени от детството“; Петко Стайнов – „Тракийски танци“; Панчо Владигеров“ – „Есенна еле-
гия“ из оп. 15, „Песен“ из оп.21; Йохан Себастиан Бах – Менует и Бадинера; Георг Фридрих Хендел – „Му-
зика на водата“; Йозеф Хайдн – Серенада; Волфганг Амадеус Моцарт – Фантазия за пиано ре минор; Луд-
виг ван Бетховен – „На Елиза“; Феликс Менделсон-Бартолди – „Песни без думи“; Фредерик Шопен – Вал-
сове, Мазурки, Ноктюрни; Пьотр Илич Чайковски – „Детски албум“, „Годишни времена“; Михаил Глинка – 
Мазурки; Клод Дебюси – „Лунна светлина“ из „Бергамаска сюита“.

В творчеството на много от композиторите присъстват приказките, интерпретирани чрез звуковото 
изкуство. Представянето на личния авторов „прочит“ на известните истории, е нова посока на мислене и 
образни представи у децата и учениците. Парашкев Хаджиев – „Бабина приказка“; Красимир Милетков 
– сборник „Музикална кутийка“: „Приказен свят“; Сергей Борткевич – „Андерсенови приказки“,; балети-
те на Пьотр Илич Чайковски, създадени по приказки – „Лебедово езеро“, „Спящата красавица“ и „Леш-
никотрошачката“, приказните опери на Николай Римски-Корсаков „Приказка за цар Салтан“, „Снежанка“, 
„Кашчей безсмъртни“. Богатството на музикалната литература, оцветяващо приказните светове и герои е 
сериозен стимул за развитието на детския интерес както към музиката, така и към литературата.

Важно условие при възприемане на музика е не само правилният подбор на музикални произведе-
ния, но и поставянето на творчески задачи при възприемане на инструментални произведения. Това ак-
тивира детските фантазия и въображение, провокира конкретика, яснота и образност на езика, стимули-
ра логичното мислене и чувствителността на децата и учениците. Примерни въпроси и задачи:

 y За какво разказва бабата в пиесата „Бабина приказка“ на П. Хаджиев?
 y Какви чувства провокира у Вас пиесата на У. Гилок „Фиеста“?
 y Какви цветове си представяте, слушайки „Сладки  мечти“ от „Детски албум“ на П.И. Чайковски?
 y Какви асоциации получавате при слушане на „Лебедът“ от К. Сен Санс?
 y С какъв образ асоциирате „Пиеро“ от „Пет импресии“ на М. Големинов?
 y Каква картина си представяте, слушайки „Врабчето на прозореца“/ „Кокошчицата снесе яйчице“ от 

„Детски птици“ на К. Илиев?
 y Каква е Вашата представа за арабеската като орнамент в едноименните пиеси на К. Дебюси и М. 

Големинов?
 y Какъв ще бъде Вашият устен разказ за „Фреска“ от „Пет импресии“ на М. Големинов?  

Разнообразието на въпроси и последвалите отговори е многовариантно, в зависимост от творческата 
нагласа и съпричастност към възприеманата музика от страна на слушателите. Вербализирането на му-
зикалния образ е вид  транскрипция – пренасянето му от музика към слово. Това не е еднопосочен и ед-
нозначен процес. Той започва от детската градина и продължава в следващите етапи на обучение, къде-
то натрупващият се жизнен опит спомага за естествената, конкретна и логична трансформация на звуко-
вото изкуство в словесно. Отношението дете/ученик-музика-слово може да се третира като интерактивен 
контакт (взаимодействие) между личност и изкуство.

За децата танцът е израз както на радостта от движението, съчетано с музика, така и „вживяване“ в 
ролята на балерина (особено при момичетата), на усета, стремежа към сцената, на  която малките тан-
цьори се чувстват артисти. С цел създаване и поддържане интерес към класическите инструментални об-



118

Образование и технологии 13/2022

разци, преподавателят може да се насочи в своя избор на репертоар и към характерните танци – Валс 
(Йохан Щраус – баща и син, Фредерик Шопен, Пьотр Илич Чайковски, Дмитрий Шостакович и др.), Мену-
ет (Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел, Жан Батист Люли, Волфганг Амадеус Моцарт и др.), Пол-
ка (Йохан Щраус, Берджих Сметана и др.), Сарабанда (Арканджело Корели, Йохан Себастиан Бах, Георг 
Фридрих Хендел, Панчо Владигеров и др.), Марш (Йохан Щраус, Франц Шуберт, Феликс Менделсон, Сер-
гей Прокофиев и др. ). 

Пъстротата на индивидуалните представи е свързана основно с познанието на децата и учениците  за 
окръжаващата ги действителност. Често за тях е трудно да осмислят както разстоянието във времето (осо-
бено когато то касае векове), така и бита, съдържанието на житейските нрави, чувства и проявлението им 
в различните епохи и общества. За разширяване обхвата на отделните исторически и културни периоди е 
удачно преподавателят да представи картини, изобразяващи разглежданата в ситуацията или часа тема-
тика за възприемане, чрез личните интерпретации на художници от различни епохи. Българските худож-
ници, като част от световната култура, задължително  трябва да присъстват в познанието на децата (не са-
мо в заниманията по изобразително изкуство). Те по неповторим начин изобразяват и изразяват богат-
ството на душевния си мир, националната си принадлежност и светоглед. Образният колорит на творби-
те им обогатява и допълва художествените и емоционални възприятия на децата и учениците, възпита-
вайки у тях вкус към естетиката от багри и чувства. 

Интеграцията с другите изкуства не само подсилва емоционалното въздействие на музиката. Тя раз-
ширява образността, визуализацията, колорита на детското въображение. Обсъждането, разговорите, 
беседите, свързани с и за различните изкуства, съобразени с възрастта на децата, са безкраен прозорец 
към минали светове и докосване до необятността на културното познание, които съчетани със съвреми-
ето, чертаят нови посоки и идеи в детското мислене и въображение. Кен Робинсън споделя за изкуствата 
следното: „ Те се отнасят до качествата на човешкия опит. Чрез музиката, танците, изобразителното изку-
ство, драмата и др. придаваме форма на нашите чувства и мисли относно нас самите, както и по отноше-
ние на заобикалящия ни свят. Ученето чрез и за изкуствата е важен за интелектуалното развитие. Те илюс-
трират разнообразието от интелекти и осигуряват практически начини за тяхното възходящо развитие.“ 
[8] Колкото е по-голям диапазонът на знание, интерес, информираност на децата, толкова повече у тях се 
активира желанието за творчество –  интерпретиране на идеи, породени от въображението.

Музикалното обучение и възпитание на децата в детска градина и начално училище чрез дейност-
та възприемане на музика е път към откривателство на нови, невидими, но осезаеми светове. Търсене-
то, осмислянето и интерпретирането на художествения образ в музиката е посока за разгръщане както 
на емоционалната чувствителност на децата и учениците, така и на техните интелигентност, фантазия и 
въображение. Съвременните комуникационни средства предлагат безкрайни възможности за избор на 
всякакъв тип музика. Възползвайки се от това, учителите имат както възможността, така и свободата да 
добавят към познанието, въображението и креативността на децата нови, интригуващи, будещи интере-
са им и провокиращи фантазията им заглавия. Сигурен път към откриване на новото, е познаването ми-
нимум на предложените в учебниците произведения за слушане. Те подсещат за посоките на търсене и 
ориентиране от страна на учителя в дебрите на музикалната литература.

В какво се състои важността и полезността от слушането на многообразен музикален репертоар, със-
тавен от инструментални класически произведения в детска и начална училищна възраст? За формули-
ране на изводите от предложения материал, ще използваме част от коментарите на Едуард дьо Боно, от-
насящи се до мисловните умения. 

 y Логика – изследване на скритите причини и извличане на изводи;
 y Анализ – яснота на погледа и фокусираност;
 y Критичност – съпоставяне на една идея с познатия от опита възглед за света;
 y Описание – умението да се описва ситуация или процес;
 y Наблюдение – способността да виждаш и отбелязваш;
 y Латерално мислене – способността да видиш нещата по нов начин и да генерираш нови идеи. [9]

Направените от Боно заключения логично могат да се обвържат с развитието на музикалността, спо-
собностите, уменията, интелигентността и креативността на подрастващите, възпитавани и чрез разно-
ликата същност на инструменталната музика. Необходимостта от търсене, откриване и представяне пред 
детската и ученическа аудитория на пъстрата и многостранна природа на инструменталното музикално 
изкуство е отговорна и творческа задача, стояща пред учителите, чийто труд във времето ще се възнагра-
ди с подготвени от тях културни и образовани слушатели.
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