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Genurile enumerate sunt, după expresia autorului, „genuri ce se regăsesc în viaţa popoarelor ruse 
şi  pe care se bazează Marea Muzică”. Dar specificul metodeiKabalevski, se află în „Povestea celor trei 
balene”, poveste scrisă de însuşi autorul metodei        

 Shin-Ichi Suzuki ( 1898-1998) a fost un violonist şi pedagog japonez a cărui metodă de predare 
instumentală (vioara) s-a bazat pe  ideea că educaţia muzicală trebuie să folosească „metoda învăţării 
limbii materne”, adică a mediului ambiental în care trăieşte copilul. Suzuki valorifică şi comută, în 
metoda sa de educaţie muzicală instrumentală, o observaţie simplă şi la îndemâna oricui, şi anume 
faptul că  fiinţa copilului mic aude permanent repetându-se cuvinte din limba maternă asociate cu 
o anume curbă intonativă . Ulterior, după ce şi-a însuşit vocabularul de bază şi specificul intonaţiei 
limbii materne, poate comunica verbal  şi învaţă să scrie şi să citească  .

Suzuki acordă audiţiei muzicale  întâietate şi prioritate, procedeu nefolosit de vreun  autor  de 
didactică muzicală vocală sau instrumentală până la el.Speciful audiţiei muzicale în metoda Suzuki, 
ca metodă ce urmăreşte iniţierea instrumentală a copilului  constă în următoarele:selecţionarea spre 
audiere numai a repertoriului destinat viorii.Opinia lui Suzuki este aceea că repetarea continuă a 
audiţiei muzicale nu plictiseşte copilul mic. Pentru copii mai avansaţi,  repertoriul trebuie să cuprindă 
o singură parte dintr-o lucrarea mai extinsă( un concert pentru vioară), repertoriu ce  trebuie ascultat 
zilnic, după un orar indicat de autor. 

Cele patru căi( metode) prin care personalităţi ale culturii secolului XX au propus să se facă 
educaţie muzicală, se cuvine să fie cunoscute, popularizate  în lumea profesorilor lumii. Nu numai ca 
act cutural ci ca o imperioasă obligaţie pedagogică, deoarece în momentul de faţă cele trei  obiective/
competenţe urmărite în educaţia muzicală ( cognitive, instrumental/aplicative, atitudinale)  nu mai 
pot fi atinse decât prin conjugarea  acestor metode (alături de altele) ce trebuie adaptate la specificul 
culturii naţionale şi locale. Prin procedeele Montessori de audiere conştientă a mediului înconjurător 
în care trăieşte elevul putem facilita învăţarea şi  practicarea gramaticii muzicale. Martenot ne trimite 
la audierea muzicii prin meditaţie, act atât de necesar în dinamica vieţii cotidiene asaltată de decibeli. 
Kabalevski ne facilitează accesul la muzică prin tematism iar Suzuki propune ca memorarea muzicii 
să se efectueze prin audierea repetată după un program continuu, dar raţionalizat.
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This article reveals the musical perception through mental process as well as the differentiation of music content duet o 
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Muzica este o forţă magică, care provoacă emoţii şi sentimente. Această funcţie de transmitere a 
trăirilor a ei este cert confirmată de către specialişti în domeniu. Psihologii au descoperit, în cadrul 
multiplelor cercetări, că percepţia şi transmiterea emoţiilor ca esenţă a  conţinutului muzical se 
realizează graţie unor parametri muzicali -  intonaţia şi calitatea („culoarea”) sunetului. Rolul de bază 
în acest proces i se atribuie Auzului muzical timbral. 

Se cere a fi menţionată latura emoţională a fenomenului. Ceea ce ne duce la depistarea unei 
corelaţii dintre auzul timbral şi cel emoţional, ambii  termini având, ca „material de bază” – Timbrul. 
Prin schimbările petrecute în  latura emoţională se modifică caracteristicile timbrului, se schimbă 
conţinutul muzical. Cu cât mai formată/dezvoltată este capacitatea dată, cu atât mai „profund” este 
percepută/trăită  imaginea muzicală. Auzul muzical timbral ca aptitudinea  specifică  muzicală constă 
în diferenţierea conţinutului muzical în urma simţirii, „trăirii” după caracteristicile timbrale.

În cercetările a multor savanţi-muzicologi, pedagogi, a fost argumentat faptul de manifestare a 
acestei premise, predispunerii la copii de vârstă destul de fragidă (Michel P. [1, 89] –  copii la 2-3 luni; 
vetlughina N. A. [2,184] –  2-3 ani; Fullard W. [3,68], loucks d. [4,27] 4-5 ani; lupu Jan [5,49] – 5-7 
ani ). Observaţiile în cauză, ne îndeamnă să întreprindem o încercare  a o transforma/forma/dezvolta  
într-o capacitate în cadrul activităţii muzicale. 

Mulţi muzicologi-profesori nu neagă faptul de manifestare a acestei capacităţi la copiii de   
vârstă mică, dar argumentează că ea este o formă supremă a auzului muzical (Ţâpin G. M. [6,153]) 
recomandând a o forma/dezvolta  la o vârstă mai înaintată. 

Studiind problema dată, survine o întrebare firească - de ce apare o contradicţie în tratarea categoriei 
de vârstă corespunzătoare întru realizarea procesului de formare/dezvoltare a acestei capacităţi?

Pentru a răspunde la această întrebare, vom analiza aspectul psihofiziologia al manifestării şi 
dezvoltării acestei aptitudini. 

E bine cunoscută afirmaţia că primele experienţe cognitive de diferenţierea mesajului sonor la 
copii se manifestă prin intonaţiile şi timbrul sunetelor ce îl înconjoară – vocile umane. Rolul de bază 
revenind timbrului (intonaţia poate rămânea neschimbată, însă vocea mamei nu se confundă cu  a 
altcuiva). 

Cercetările muzicologilor eugen Nazaichenschii [7,232], boris Teplov [8,99], Gabriela Cigolea 
[9,120], vladimir Morozov despre natura timbrului în special vocal, temelia lui şi corelaţia cu 
formarea şi dezvoltarea sistemului semantic de vorbire şi articulaţie, confirmă că la baza procesului 
de percepţie a timbrului stau în primul rând unele din principii generale de formare/creare şi percepere 
a limbajului. Un punct de sprijin, pe care se baza B. Teplov în cercetările sale aparţine lui V.Keler. 
În teoria keleriană, se descoperă o conexiune intimă între excitarea nervului auditiv şi organelor de  
vocalizare. Copilul însuşeşte destul de devreme limbajul (care este după esenţa sa timbral), ceea ce 
duce la dezvoltarea rapidă a auzului timbral (întâi verbal, mai târziu muzical) afirmă B.Teplov în baza  
probelor experimentale realizate (senzaţiile auditive). Toate acestea  confirmă că, prin vocalizarea 
sunetelor muzicale se perfecţionează calitatea perceperii şi clasificării timbrurilor muzicali. 

Fiind prima experienţă cognitivă prin auz, ea ne va influenţa toată viaţa. Având în vedere că o 
astfel de experienţă auditivă este mai „apropiată” omului, este logic de a începe un proces de formare a 
acestei capacităţi de la repertoriul de plan vocal. Acest lucru practic se face peste tot însă cântând copii 
nu-şi dezvoltă capacitatea de a diferenţia timbral muzica. Cum de evaluat, facultatea (aptitudinea) 
copilului de diferenţiere timbrală a mesajului  muzical?

 Vorbind despre dezvoltarea auzului timbral, menţionăm faptul, că orice capacitate muzicală se 
formează/dezvoltă numai în procesul activităţii muzicale. Dificultatea evaluării acestei capacităţi la 
copiii de vârstă preşcolară o constituie factorul fiziologic:  până la o vârstă   anumită ei  sunt lipsiţi 
de „coloristica” timbrală suficientă a vocii (cazurile  când copilul imite  anumite sonorităţi - vocile 
animalelor, sunetele înconjurătoare etc., nu este un argument în confirmarea dezvoltării auzului 
muzical timbral). Astfel, prioritatea dezvoltării capacităţilor muzicale le revine altor capacităţi - auzului 
melodic intonaţional, simţului ritmic etc.

Prin urmare,  este nevoie de o descoperire a manifestărilor specifice şi formarea  unor noi 
forme de evaluare a auzului timbral adecvate pentru copii de vârsta preşcolară.
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Educaţia muzicală preşcolară propune studierea nu numai muzicii vocale (măcar că ea este mai 
„apropiată”), dar  şi muzicii instrumentale. Perceperea timbrului instrumental este legată în mai mare 
parte de aspectul acustic al sunetului. Materialul sursei sonore – ce caracterizează, „colorează” în mod 
specific sunetul, procesul de atacare a sunetului, până  şi posibilităţile acustice a lăcaşului unde răsună 
acesta.  Aici se menţionează, că funcţiile cognitive a conştiinţei umane se desfăşoară în baza acumulării 
unor anumite asociaţii.  

La baza acestui „mecanism” / proces de percepere şi clasificare a imaginilor muzical-auditive după 
caracteristici timbrale stau principiile gheschtalt - psihologiei (germ. imagine), deoarece percepea 
timbrului muzical se atribuie categoriei de aptitudini muzicale sensoriale. Deci Timbrul este însuşirea 
sunetului în urma căreia conştientul omului decodifică, diferenţiază, clasifică informaţia (conţinutul) 
muzical-sonoră.  Principiile acestui proces sunt:

segregaţia – clasificarea pe torente sonore, adică evidenţierea din punct de vedere subiectiv, 
anumitor grupuri  de surse sonore.; 

asemănarea – sunetele asemănătoare după caracteristicile timbrale sunt ataşate unei anumite 
surse sonore;

continuitate – sistemul auditiv este capabil să interpoleze sunetul dintr-un anumit torent sonor 
(fără dispersare asupra sunetelor de altă natură);

„destinul comun” –   sunetele ce pornesc din start, se modifică  după intensitate sau înălţime  
sincronizat în anumite limite, care sunt ataşate unei anumite surse sonore.

Deci pentru a  percepe, a diferenţia, a aprecia, a clasifica timbrul instrumental e nevoie de 
prezenţa (mai mult sau mai puţin) a experienţei muzical-auditive. Realizarea acestui proces duce 
deseori la aplicarea în activitate a proceselor de percepţie de altă natură, vizuală, spre exemplu. Astfel, 
depistăm nişte trăsături comune în natura perceperii de către sistemul auditiv a  conţinutului muzical 
cu principiile de percepere a sistemului vizual. 

Reieşind din specificitatea perceperii mesajului sonor după caracteristici timbrale, vom propune 
formularea unei metode pentru eficacitatea desfăşurării procesului de formare/dezvoltare auzului 
muzical timbral la copiii de vârsta preşcolară.

Metoda „coloristicii sonore”:
Se aplică în activităţi muzicale dirijate, când muzicii analizate (anticipat audiate) i se atribuie 

caracteristici de culori şi lumini. Atenţia copiilor este orientată spre simţirea/trăirea mesajului muzical 
după calitatea timbrală.  Condiţia necesară de apariţie a trăirii muzicale, este formarea unei anumite 
facultăţi – experienţei muzical-emoţionale, în urma căreia subiectul (copilul), se lasă sub influenţa 
procesului de contemplare a artei muzicale.  Propunem varianta de realizare a acestei metode, care se 
efectuează la două nivele diferite:

nivelul verbal  (teoretic)- procedeul  dat, este parţial bazată pe metoda caracterizării poetice a 
muzicii,   şi metoda  stimulării  imaginaţiei. 

Copiilor li se propune de a verbaliza  emoţiile  trăite a  mesajul muzical (în urma însuşirii) prin  
culori. Deoarece trăirea muzicii este un proces pur individual, activitatea dată trebuie să fie  atent 
dirijată de către cadrul didactic. Acesta, la rândul său, evaluează caracterul personal al exteriorizării 
rezultatului şi urmăreşte respectarea principiilor pur psihologice de suprapunere/asimilare a 
sonorităţilor muzicale cu culori (anumite calităţi timbrale se asociază cu culorile deschise, aprinse;  
altele -  cu culori închise, sumbre). Principiul dat, atinge scopurile:

concentrarea atenţiei copilului la parametrul timbral în cadrul conţinutului muzical;
b) dezvoltarea vocabularul copilului întru realizarea determinării şi caracterizării  verbale (de mai 

apoi) a  mesajului muzical.nivelul non verbal (practic) – se bazează pe metoda „reinterpretării ”artistice 
-  „traducerea” muzicii în limbajul altor arte prin asociaţii (în cazul dat  prin culori, colaj de culori).

Copiilor li se propune în urma perceperii/trăirii   mesajului muzical, să-şi redea  emoţiile, impresiile 
pin culori (material didactic). Astfel, la nivel de subconştient, încep acţiunea procesele psihice de 
sinestezie1 (percepţie bisensorică), ce condiţionează la rândul său acuitatea perceperii mesajului muzical 
după caracteristici timbrale – Auzul muzical timbral.    
1 Synáisthesis – greac.- compatibilitatea senzaţiilor (auditive, vizuale etc.)  http://www.integratsia.ru/glossary.=209
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Formularea obiectivelor se efectuează în aşa mod, încât rezolvarea lor să necesite o cercetare cognitiv-
experimentală asupra materialului, o căutare şi pătrundere în esenţa fenomenologică/artistică a lucrării 
muzicale – iată baza/esenţa obiectivului instructiv-creativ. Prin această metodă la copil se dezvoltă un 
înalt grad de independenţă în gândirea muzical-creativă, mobilizarea imaginaţiei, îmbogăţirea fanteziei,  
dezvoltarea intuiţiei creative, etc., capacităţi de auzire personificată şi interpretare creativă.
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