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PREFAŢĂ

Volumul al III-lea al manualului Abeceda-
rul muzicii şi solfegiului este destinat elevilor 
din clasele a V-VI-a ale şcolilor primare de 
muzică. Autorii au sistematizat exerciţiile de 
teoria elementară a muzicii, precum şi pe cele 
de intonare. Scopul este familiarizarea elevi-
lor cu intonaţiile şi caracterul modal al muzi-
cii populare. Alcătuind acest manual, autorii 
au ţinut cont de ce este mai util şi necesar în 
formarea şi educarea capacităţilor muzicale 
ale elevilor care s-au decis să devină muzicieni 
profesionişti. La lecţiile de solfegiu, profesorii 
şi elevii trebuie să acorde o importanţă deo-
sebită tuturor formelor de lucru: solfegierea 
melodiilor şi însuşirea cîntecelor, intonarea 
exerciţiilor, analiza auditivă şi dicteul muzi-
cal. Studiind exerciţiile, profesorii trebuie să-i 
obişnuiască pe elevi mai întîi să-şi imagine-
ze sunetul ce urmează a fi  intonat. Procedeul 
acesta are o importanţă deosebită pentru edu-
carea auzului muzical intern al elevilor.

STRUCTURA MANUALULUI

Partea a III-a a manualului, ca şi partea a I-
II-a, este întocmită pe baza melodiilor şi a cînte-
celor populare. Materialul didactic este divizat 
în 20 de teme a cîte zece lecţii. Fiecare din ele 
conţine un sistem de 12 varietăţi de exerciţii: 

1. Noţiuni de teoria elementară a muzicii
2. Exerciţii în scris
3. Exerciţii la pian
4. Intonarea gamelor
5. Intonarea secvenţelor
6. Intonarea treptelor
7. Intonarea intervalelor
8. Intonarea acordurilor
9. Analiza auditivă
10. Dicteuri muzicale
11. Însuşirea cîntecelor
12. Solfegierea melodiilor

Fiecare temă conţine în mediu cîte 4-5 me-
lodii şi cîntece pentru solfegiere pe o voce şi 
pe două voci. Exerciţiile şi melodiile pentru 
solfegiere sînt scrise în cheia de vioară, în 
măsurile simple şi compuse binare şi ternare: 
2/4 3/4 3/8 4/4 6/8, şi mixte: 7/16 8/8.

Ţinîndu-se cont de specifi cul muzicii po-
pulare, în clasele a V-VI-a sînt prevăzute me-

lodii populare în modurile muzicii populare 
diatonice şi cromatice. Se propun şi noţiuni 
generale de teoria muzicii: valori de note în-
tregi, doimi, pătrimi, optimi, şaisprezecimi, 
game majore şi minore cu diezi şi cu bemoli, 
avînd de la unu pînă la 7 semne de alteraţie 
constitutive, precum şi intervale, trisonuri, 
septacorduri şi răsturnările lor. Pentru însu-
şirea materiei didactice, la fi ecare temă auto-
rii propun îndrumări metodice privind studi-
erea fi ecărui tip de exerciţiu.

BAZELE METODICE 
ALE MANUALULUI

Îndrumările metodice propuse au drept 
scop studierea, însuşirea şi asimilarea mate-
riei didactice din această lucrare. Însuşirea 
melodiilor pentru solfegiere şi a exerciţiilor 
depinde de nivelul de pregătire, de capacită-
ţile muzicale ale elevilor. Toate melodiile şi 
exerciţiile trebuie învăţate cu grijă, respe-
ctîndu-se strict intonaţia, tempoul, nuanţele 
dinamice, ritmul şi caracterul melodiilor. Me-
lodiile pentru solfegiere mai expresive trebuie 
memorizate şi transpuse în alte tonalităţi, 
intonîndu-se cu denumirea notelor în tonali-
tatea respectivă. Profesorul de solfegiu îi va 
obişnui pe elevi să cînte expresiv, corect şi în 
tempoul necesar. Dar este şi mai important ca 
elevii să intoneze perfect. Priceperea de a in-
tona corect tonurile şi semitonurile diatonice 
şi cromatice în sistemul netemperat constitu-
ie baza intonării tuturor elementelor sonore. 
Interpretarea lucrărilor muzicale la un nivel 
artistic înalt se poate realiza numai pe baza 
intonaţiei perfecte. Intonaţia netemperată 
respectă orice diferenţă de înalţime dintre su-
netele posibile din punct de vedere acustic. În 
sistemul acordajului netemperat, semitonul 
cromatic este mai mare cu un microinterval 
decît semitonul diatonic, iar în sistemul acor-
dajului temperat, semitonul diatonic este egal 
şi constant cu semitonul cromatic.

STUDIEREA 
MATERIEI DIDACTICE

Materia teoretică din manual conţine noţi-
uni generale de teoria muzicii. În clasele a V 
– VI-a se studiază 28 de teme din programul 
abecedarului de muzică. Pentru însuşirea 
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materiei teoretice se propun patru feluri de 
exerciţii: orale, în scris, la pian şi intonative. 
După expunerea laconică a materie teoretice, 
urmează exemple muzicale concrete, ce ilus-
tează conţinutul temei respective. Intonarea 
sistematică a tuturor exerciţiilor va contribui 
la însuşirea şi asimilarea materiei din cadrul 
fi ecărei teme. În manual temele sunt prezen-
tate în conformitate cu programa de solfegiu 
pentru şcolile primare de muzică. Profesorii 
însă sunt liberi să schimbe ordinea lor.

STUDIEREA EXERCIŢIILOR ÎN SCRIS

Punctul al doilea din fi ecare temă este pre-
văzut pentru exerciţiile în scris.

Fiecare temă se bazează pe studierea mate-
riei respective şi repetarea temelor anterioare.

Profesorii trebuie să explice elevilor cum 
să transcrie aceste exerciţii în caietele lor de 
note şi cum să facă însemnările necesare tot 
în caiete, nu în manual. Dacă exerciţiile con-
ţin materia din temele anterioare, profesorul 
trebuie să anunţe repetarea lor. Transcriind 
exerciţiile în caietele de note, elevii îşi vor per-
fecta caligrafi a scrisului muzical şi vor însuşi 
mai bine materia teoretică de la fi ecare temă.

STUDIEREA EXERCIŢIILOR LA PIAN

Punctul al treilea din fi ecare temă este 
prevăzut pentru studierea exerciţiilor la pian. 
La fi ecare lecţie se cîntă la pian exerciţiile 
din tema respectivă şi se repetă exerciţiile 
din tema anterioară. Studierea sistematică 
a acestor exerciţii are o deosebită importan-
ţă pentru însuşirea si asimilarea materiei 
didactice intuitive. Executînd la pian diverse 
exerciţii, elevii se conving de structura fi ecă-
rui exerciţiu şi aud cum sună ele cu adevărat.

Profesorilor de solfegiu li se recomandă aten-
ţie deosebită în procesul însuşirii exerciţiilor la 
pian, de către elevi, atît în cadrul interogării, 
precum şi la explicarea materiei didactice.

INTONAREA GAMELOR 
ŞI A MODURILOR POPULARE

În acest manual se studiază gamele popu-
lare majore şi minore cu diezi şi cu bemoli, 
avînd de la unul pînă la şapte semne de al-
teraţie. În clasele a V - VI-a se studiază ga-

mele minore naturale, armonice şi melodice, 
iar cele majore – numai naturale şi armonice. 
La intonarea gamelor şi a modurilor populare 
se recomandă analiza minuţioasă, mai întîi, a 
particularităţilor structurale ale gamelor ma-
jore şi minore naturale şi ale varietăţilor lor 
şi abia mai tîrziu se trece la intonarea lor. Nu 
se recomandă să se cînte gamele şi modurile 
populare simultan, cu vocea şi la pian. Înain-
te de a trece la intonarea exerciţiilor, trebuie 
să ne acordăm bine în tonalitatea respectivă. 
După executare (gamele, modurile, intervale-
le), intonaţiile nesigure ale exerciţiilor trebuie 
verifi cate la pian. Cu excepţia indicaţiilor de 
mai sus, referitoare la studierea gamelor şi a 
modurilor populare, se propun şi alte proce-
dee de studiere:

1)  interpretarea gamelor majore şi minore 
naturale, armonice, melodice şi a mo-
durilor muzicale de la diferite trepte în 
mişcare ascendentă şi descendentă;

2)  interpretarea gamelor majore şi minore 
naturale şi a varietăţilor lor după tetra-
corduri, alternînd interpretarea unui te-
tracord cu voce tare, iar a celuilalt – în 
gînd. Procedeul acesta contribuie la dez-
voltarea auzului intern.

INTONAREA SECVENŢELOR

Secvenţele diatonice, ca şi celelalte exer-
ciţii, sunt divizate pe teme. Fiecare motiv al 
secvenţelor conţine un anumit interval şi un 
anumit ritm. Motivele secvenţelor sunt scrise 
în măsurile simple şi compuse binare şi ter-
nare. În multe teme secvenţele ascendente 
se cîntă pe un motiv, iar în cele descenden-
te pe altul. De obicei, secvenţele sunt scrise 
în modurile major şi în cel minor naturale şi 
armonice, însă ele pot fi  interpretate şi în va-
rietăţile lor.

La intonarea secvenţelor, elevii trebuie să 
bată măsura (să dirijeze) fără a numi semnele 
de alteraţie. Înainte de a trece la intonarea 
secvenţelor, elevii analizează minuţios ritmul 
şi intervalele motivelor de pe fi ecare treaptă a 
modurilor major şi minor natural şi a varietă-
ţilor acestora. După descoperirea intervalelor 
mărite şi micşorate se va trece la studierea 
şi asimilarea fi ecărui interval şi abia după 
aceasta – la intonarea secvenţelor. Insuşirea 
secvenţelor se bazează pe imaginaţia sunării 
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treptei ce urmează a fi  intonată. În acest scop, 
propunem următoarele procedee de intonare 
a secvenţelor:

1) intonarea secvenţelor diatonice ascen-
dente şi descendente cu toţi elevii;

2) intonarea secvenţelor diatonice ascen-
dente şi descendente cu fi ecare elevi;

3) intonarea secvenţelor diatonice de la di-
ferite trepte prin salt în mişcare ascen-
dentă şi descendentă;

4) intonarea secvenţelor diatonice pe două 
voci în formă de canon;

5) intonarea secvenţelor diatonice: fi ecare 
elev intonează motivul secvenţelor de la 
treapta următoare în mişcare ascenden-
tă şi descendentă;

6) intonarea secvenţelor diatonice ascen-
dentă şi descendentă, alternînd intona-
rea unui motiv cu voce tare cu intonarea 
altui motiv în gînd.

Procedeul acesta contribuie la dezvoltarea 
auzului intern.

INTERPRETAREA 
TREPTELOR TONALE

 
Pentru muzicienii profesionişti importanţa 

însuşirii consumării treptelor este egală cu 
cea a cunoaşterii literelor alfabetului. Cunos-
cînd consumarea treptelor tonale, elevii vor 
însuşi mai uşor particularităţile esenţiale ale 
celorlalte elemente sonore, deoarece treptele 
tonale intră în componenţa acestora.

Înainte de a trece la intonarea treptelor 
tonale, elevii trebuie să se acomodeze bine în 
tonalitatea sau modul respectiv.

În timpul intonarii treptelor, elevii trebuie 
să-şi imagineze permanent prima, terţa, cvin-
ta sau trisonul tonicii din tonalitatea respecti-
vă şi mai apoi sunetul ce urmează a fi  intonat. 
Imaginarea sunetelor ce urmează a fi  intonate 
în melodii, game, moduri populare, intervale şi 
acorduri contribuie în mod deosebit la dezvol-
tarea capacităţilor muzicale ale elevilor, îndeo-
sebi la dezvoltarea auzului intern.

INTONAREA ŞI REZOLVAREA 
INTERVALELOR

Însuşirea consumării intervalelor se ba-
zează pe însuşirea consumării treptelor tona-
le ce fac parte din acestea. Pentru a contribui 

mai intens la activizarea şi educarea auzului 
muzical armonic şi melodic, propunem urmă-
toarele procedee de intonare şi rezolvare a in-
tervalelor:

1) intonarea şi rezolvarea melodică a inter-
valelor cu vocea de jos în sus şi de sus 
în jos;

2) intonarea şi rezolvarea armonică (si-
multană) a intervalelor: un sunet cu vo-
cea şi altul la pian sau de cîte doi elevi, 
sau de două grupuri de elevi. Studiind 
şi rezolvînd intervalele, se va acorda o 
atenţie deosebită intonării absolute, ne-
temperate a tonurilor şi semitonurilor 
diatonice şi cromatice, ce fac parte din 
componenţa lor. Intonarea şi rezolvarea 
intervalelor, precum şi a celorlalte ele-
mente sonore, se bazează pe imaginarea 
sunetelor ce urmează a fi  intonate în ca-
zul executării exerciţiilor. Cea mai mică 
detonare a terţelor de pe treapta întîia a 
modului major şi a celui minor conduce 
la detonarea tuturor elementelor sonore.

INTONAREA ŞI REZOLVAREA 
ACORDURILOR

Însuşirea consumării acordurilor se bazea-
ză pe asimilarea treptelor tonale şi modale ce 
intra în componenţa lor. La intonarea şi rezol-
varea acordurilor, ca şi la intonarea celorlalte 
elemente sonore, elevii trebuie mai întîi să-şi 
imagineze sunetul ce urmează a fi  intonat şi 
apoi să-l intoneze.

Pentru a contribui mai intens la activiza-
rea auzului muzical armonic şi melodic, pro-
punem următoarele procedee de intonare şi 
rezolvare a acordurilor:

1) intonarea şi rezolvarea melodică a acor-
durilor cu vocea de jos în sus şi de sus în 
jos;

2) intonarea şi rezolvarea armonică (si-
multană) a acordurilor – un sunet cu 
vocea şi două (în trisonuri) sau trei ( în 
septacorduri) la pian.

3) intonarea şi rezolvarea armonică (si-
multană) a acordurilor pe patru voci 
de către patru elevi sau patru grupe de 
elevi. Numai datorită perceperii sensibi-
lei în semitonurle din game, intervale şi 
acorduri se va putea realiza o intonaţie 
perfectă a tuturor elementelor sonore.
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ANALIZA AUDITIVĂ

Analiza auditivă a elementelor sonore este 
una dintre cele mai importante forme de lucru 
la lecţiile de solfegiu. Prin intermediul ana-
lizei auditive profesorul verifi că permanent 
felul în care elevii însuşesc cursul de teorie 
şi solfegiu: varietăţile modurilor majore şi mi-
nore, modurile populare, trisonurile majore şi 
minore şi răsturnările lor, duratele sunetelor 
şi ale pauzelor, intervalele stabile şi instabi-
le, consonante şi disonante ş.a. Dacă dicteul 
muzical reprezintă o analiză auditivă scrisă, 
apoi analiza auditivă este un dicteu muzical 
oral. Recomandăm profesorilor să practice 
analiza auditivă în mod sistematic, la fi ecare 
lecţie de solfegiu. Nu se recomandă însă să 
se facă analiza auditivă a tuturor elementelor 
sonore la fi ecare lecţie. În manual, elementele 
sonore pentru analiza auditivă sunt împărţite 
pe teme. Astfel, la o lecţie se va realiza ana-
liza auditivă a cîntecelor învăţate la lecţiile 
anterioare, la altă lecţie – a gamelor majore şi 
minore şi a varietăţilor lor ş.a.m.d. Numai în 
cazul unei analize auditive de control se pot 
folosi mai multe elemente sonore.

Trebuie să se ţină seama în permanenţă  
de succesul fi ecărui elev la toate exerciţiile şi, 
în acelaşi timp, la analiza auditivă. În cazul 
acesta, e necesar să se acorde mai multă aten-
ţie elevilor care asimilează mai greu materia.

DICTEUL MUZICAL

Dicteul muzical este o formă de lucru foarte 
importantă la lecţiile de solfegiu. Ca şi celela-
te exerciţii, ea contribuie la dezvoltarea capa-
cităţilor muzicale ale elevilor: auzul muzical, 
armonic şi melodic, auzul muzical modal şi in-
tern, memoria muzicală, simţul metroritmic 
ş.a. Procesul scrierii dicteurilor muzicale este 
destul de complicat. Recomandăm profesori-
lor să scrie dicteuri muzicale la fi ecare lecţie 
de solfegiu. În afară de acesta, elevii trebuie 
să se antreneze la scrierea dicteurilor de sine 
stătător – autodidactic, ceea ce va contribui la 
accelerarea procesului de scriere a dicteurilor 
muzicale. Dicteurile muzicale se scriu după 
întrebările profesorului şi la ele participă toa-
tă clasa, contribuind la dezvoltarea priceperii 
de analiză şi sinteză a elevilor.

Fiecare dicteu muzical conţine mai multe 

probleme didactice, în special, pentru elevii 
din clasele superioare. Înainte de scrierea 
dicteului, elevii trebuie s-o memorizeze, apoi 
se va stabili numărul de tacte, se vor pune 
barele de măsură şi numai după aceasta se va 
proceda la scrierea dicteului.

Posesia auzului muzical intern este una din 
condiţiile principale în această formă de lucru. 
În timpul scrierii dicteului muzical nu se re-
comandă elevilor să intoneze melodia cu voce 
tare, deoarece aceasta încurcă celorlalţi. S-a 
observat că elevii care au auz muzical intern 
slab dezvoltat nu-şi pot imagina melodia şi de 
aceea doar „bîzîie” în timpul scrierii dicteuri-
lor muzicale. În acest caz, trebuie să se acorde 
mai multă atenţie procedeelor de dezvoltare a 
memoriei si auzului muzical intern ale elevilor. 

La lecţiile de solfegiu se practică două ti-
puri de dicteuri muzicale: dictări didactice şi 
dictări de control. La scrierea dicteurilor di-
dactice elevii studiază diferite procedee meto-
dice de scriere. În cazul acesta, profesorul le 
propune diverse procedee ce contribuie la în-
suşirea acestui proces. La scrierea dicteurilor 
de control se anunţă doar numărul semnelor 
de alteraţie şi se stabileşte durata de timp a 
dicteului muzical după tacte, ele trebuie in-
terpretate integral, pentru ca elevii să poată 
determina toate elementele ei componente. 
Numai în cazuri excepţionale se admite in-
terpretarea şi scrierea dicteurilor muzicale 
după propoziţii sau fraze. După interpretarea 
dicteurilor muzicale de două, trei ori, se reco-
mandă a se cînta mai rar o dată în două, trei 
minute, pentru ca elevii să reuşească să scrie 
turaţiile melodice sau armonice memorizate. 
Avînd în vedere că scrierea dicteurilor muzi-
cale este un proces complicat, nu se recoman-
dă a le scrie la sfîrşitul lecţiilor de solfegiu, 
ci la începutul ei, cînd elevii se pot concentra 
mai bine. La sfîrşitul manualului se propun 
dicteuri muzicale pentru clasa a V-a şi a VI-a, 
selectate din culegeri de melodii populare şi 
din culegeri de dictări.

ÎNVĂŢAREA CÎNTECELOR

Studierea melodiilor şi a cîntecelor pe o 
voce şi pe două voci contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor muzicale şi la educarea gustului 
artistiv. Alături de cîntece populare, în manu-
al sunt prezentate şi cîntece scrise de compo-
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zitori. Cînd se vor învăţa melodia şi versurile 
cîntecelor trebuie să se atragă atenţia copiilor 
asupra corespunderii silabelor accentuate din 
text ale timpilor tari şi relativ tari din melodie.

La învăţarea cîntecelor, ca şi la solfegierea 
melodiilor, o importanţă deosebită are schim-
barea respiraţiei şi ţinuta elevilor, deoarece în 
melodiile şi în cantecele din manual nu sunt 
indicate momentele de schimbare a respiraţi-
ei. Autorii recomandă să se facă schimbarea 
respiraţiei după structura frazeologică a me-
lodiilor şi a versurilor.

SOLFEGIEREA MELODIILOR

Cîntarea melodiilor cu numirea notelor se 
numeşte solfegiere. Înainte de a trece la sol-
fegierea melodiilor, e necesar ca elevii să facă 
o analiză detaliată a lor, stabilind următoare-
le elemente componente: modul şi tonalitatea, 
metrul şi ritmul, măsura, tempoul, nuanţele 
dinamice, semitonurile diatonice şi cromatice, 
intervalele mari, mici, mărite şi micşorate, tri-
sonurile şi septacordurile în mişcare melodică 
ascendentă şi descendentă, locul schimbării 
respiraţiei şi altele. Întîlnind anumite difi cul-
tăţi de ordin ritmic sau metric (ritm sincopat, 
ritm punctat, măsuri compuse binare şi ter-
nare) sau de ordin intonativ (semitonuri dia-
tonice şi cromatice, secunde mărite, cvarte şi 
cvinte mărite şi micşorate ş.a.), elelvii trebuie 
să studieze fi ecare element al melodiei separat 
şi numai după însuşirea şi asimilarea lor să 
purceadă la solfegierea melodiilor.

Procesul de imaginare a sunetului ce ur-
mează a fi  intonat trece ca un fi r roşu prin toa-
te exerciţiile şi se aplică şi la solfegierea melo-
diilor. Toate melodiile populare şi cîntecele in-
cluse în manual, chiar şi cele care în aparenţă 
sunt mai simple, conţin anumite difi cultăţi, a 
căror rezolvare depinde de nivelul de pregătire 
al elevilor, de aceea ele trebuie învăţate cu gri-
jă, respectînd strict intonaţia, ritmul, metrul, 
tempoul şi nuanţele dinamice. Melodiile mai 
expresive pot fi  memorizate şi cîntate cu numi-
rea notelor în tonalitatea principală, precum şi 
transpuse în tonalităţile secundare.

În partea a doua a manualului sunt in-
cluse melodii şi cîntece pentru solfegiere 
pe două voci. Paralel cu melodiile populare 
româneşti sunt propuse melodii populare 
ruseşti. Pentru însuşirea şi asimilarea me-

lodiilor pe două voci propunem următoarele 
procedee de studiere:

1) Intonarea sumultană a melodiilor pe 
două voci – o voce cu vocea, iar alta la 
pian.

2) Intonarea sumultană a melodiilor pe 
două voci de către doi elevi sau de către 
două grupe de elevi. Studiind melodii-
le pe două voci, elevii trebuie să înveţe 
mai întîi fi ecare voce aparte şi numai 
după aceea trebuie să le cînte împre-
ună. Cănd se vor studia melodiile pe 
două voci, elevii trebuie să acorde aten-
ţie atît intonaţiei, tempoului, nuanţelor 
dinamice şi ritmului, cît şi ansamblului 
dintre ambele voci.

Cănd melodiile sau exerciţiile pe una sau pe 
două voci sunt scrise într-un registru prea acut 
sau prea grav, se recomandă să se cînte, respec-
tiv, cu o octavă mai jos sau cu una mai sus.

INSPIRAŢIA ŞI EXPIRAŢIA

La solfegierea melodiilor, la învăţarea cîn-
tecelor şi la intonarea exerciţiilor inspiraţia 
şi expiraţia joacă un rol deosebil de impor-
tant. Inspiraţia şi expiraţia incorectă, nere-
gulată în timpul interpretării melodiilor şi a 
exerciţiilor duce la denaturarea (falsifi carea) 
intonaţiei, ritmului şi a nuantelor dinamice. 
În practică s-a observat că elevii care nu res-
pectă schimbarea regulată (reţin sau opresc 
temporar respiraţia) reduc, scurtează dura-
ta notelor şi detonează, coboară intonaţia şi 
intensitatea sunetelor. În melodiile pentru 
solfegiere şi în cantecele din acest manual nu 
sunt indicate momentele de schimabare a res-
piraţiei, de aceea se recomandă ca la solfegie-
rea melodiilor, în timpul învăţării cîntecelor, 
să se schimbe respiraţia după structura lor 
frazeologică. Pentru realizarea acestui lucru 
elevii trebuie mai întîi să facă o analiză deta-
liată a structurii frazeologice a melodiilor şi 
numai după aceea sa treacă la solfegierea lor.

ORNAMENTELE ÎN MELODIILE 
PENTRU SOLFEGIERE

Notele sau grupele de note auxiliare, care 
se adaugă liniei melodice de bază cu scopul 
de a o împodobi se numesc ornamente. Astăzi 
ornamentele se folosesc mai mult în literatu-



8

ra muzicală instrumentală. În literatura de 
muzică vocală întîlnim doar cele mai accesi-
bile ornamente. În muzica populară moldove-
nească mai frecvent se întîlnesc următoarele 
forme de ornamentare: apogiatura simplă, 
dublă, triplă şi multiplă, mordentul, trilul, 
glissando etc. În manualul de faţă melodiile 
pentru solfegiere sunt scrise fără ornamente. 
Cu toate acestea, autorii recomandă profeso-
rilor şi, în special, elevilor din clasele a V-a şi 
a VI-a să folosească unele ornamente la sol-
fegierea melodiilor: apogiatura scurta şi mor-
dentul simplu superios şi inferior.

TEMPOUL ÎN MELODIILE 
DE SOLFEGIERE

Viteza cu care se executa o lucrare muzi-
cală se numeşte tempo. Tempoul joacă un rol 
deosebit de important la interpretarea compo-
ziţiilor muzicale. Termenii ce indică caracte-
rul mişcării se arată, de obicei, la începutul 
melodiilor. Melodiile obţin sensul lor just nu-
mai atunci cînd sunt interpretate într-un ritm 
de mişcare corect. Nimic nu denaturează mai 
mult interpretarea unei melodii, a unei piese 
muzicale decît tempoul greşit.

Indicaţiile referitoare la tempo şi la carac-
terul executării lucrărilor muzicale nu trebu-
ie înţelese în mod mecanic.

E necesar să avem grijă ca atunci cînd solfe-
giem o melodie sau o interpretăm la un instru-
ment muzical să descoperim sentimente întru-
chipate în ea de către autor. Solfegiind melodiile 
şi învăţînd cîntecele din manual, încercaţi să 
descoperiţi aceste sentimente. Multe indicaţii 
de tempo rămîn pe seama interpretului, pentru 
că ele nu pot fi  redate nici printr-o formulă.

RITMUL MELODIILOR

În muzica populară moldovenească există 
ritmuri atît de variate încît acestea constituie 
cu adevărat noi şi inepuizabile surse de îmbogă-
ţire a expresivităţii muzicale în creaţia compo-
zitorilor profesionişti. În doine, bocete, balade şi 
în multe cîntece se întîlneşte ritmul liber, care 
se interpreteaza tărăgănat, cu opriri frecvente 
pe coroane, din care motiv nu conţin indicaţia 
metronomică. Majoritatea cîntecelor şi dansuri-
lor populare moldoveneşti din acest manual au 
la bază ritmul măsurat.

NUANŢELE DINAMICE

Semnele grafi ce ce indică intensitatea sune-
telor prin termeni şi accente se numesc nuanţe 
dinamice. Efectul nuanţelor dinamice se ex-
tinde asupra unui fragment sau a unei părţi a 
compoziţiei muzicale. Fiecare nuanţă dinami-
că acţionează pînă la apariţia unei noi nuanţe. 
Succesiunea nuanţelor dinamice formează pla-
nul dinamic al compoziţiilor muzicale.

În melodiile pentru solfegiere din acest 
manual nuanţele dinamice sunt indicate nu-
mai la începutul lor. În acest caz, interpretul 
trebuie să aibă în vedere nuanţele nescrise, 
cele naturale, care rezultă din direcţia mişcă-
rii, din stilul şi caracterul melodiei etc.

Pentru interpretarea unei lucrări muzicale 
la un înalt nivel artistic, interpretul trebuie 
să dezvolte toate mijloacele de expresivitate 
(ornamentele, tempoul, nuanţele dinamice, 
culminaţia etc.) şi să le realizeze.

PLANUL ŞI STRUCTURA 
LECŢIILOR DE SOLFEGIU

Educarea capacităţilor muzicale la elevi 
se bazează pe studierea sistematică a tutu-
ror formelor de lucru: solfegierea şi citirea la 
prima vedere a melodiilor, scrierea dicteurilor 
muzicale, intonarea exerciţiilor şi analiza au-
ditivă. Efectul lecţiilor de solfegiu depinde, în-
tr-o mare măsură, de planifi carea lor. Fiecare 
temă-lecţie din manual conţine toate formele 
de lucru. Prin urmare, fi ecare temă reprezin-
tă planul unei lecţii de solfegiu. În clasele a 
V-a şi a VI-a sunt cate 10 teme. Pe măsură ce 
trecem dintr-o clasă în alta, creşte şi comple-
xitatea exerciţiilor la lecţiile de solfegiu, iar 
numărul lecţiilor descreşte. Planifi cînd lecţii-
le de solfegiu, nu putem prevedea structura şi 
conţinutul fi ecăreia, deoarece lecţiile noi scot 
la iveală probleme noi, legate de varietăţile 
procedeelor de educaţie muzicală a elevilor. 
Cu toate acestea, întocmirea planului de lec-
ţie la solfegiu pe două luni sau pe o jumătate 
de an este necesară.

Planifi carea formelor de lucru şi aplicarea 
cu iscusinţă a tuturor procedeelor metodice 
permit profesorului să sporească efi cacitatea 
lecţiei şi să ridice nivelul de cunoştinţe al ele-
vilor. De obicei, la lecţiile de solfegiu se folo-
sesc patru forme de lucru:
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1) solfegierea melodiilor şi învăţarea cînte-
celor

2) intonarea exerciţiilor
3) analiza auditivă
4) dicteul muzical
Studiind formele de lucru la lecţiile de sol-

fegiu, elevii îşi mobilizează toate capacităţile 
muzicale: auzul muzical melodic şi armonic, 
modal şi intern, memoria muzicală şi simţul 
metroritmic. La lecţiile de solfegiu se creează 
condiţii favorabile pentru educarea gustului 
artistic, creşterea măiestriei interpretative a 
elevilor, se activează capacităţile lor muzicale.

În funcţie de tema lecţiei şe de nivelul de 
dezvoltare al elevilor, profesorul poate da pri-
oritate uneia dintre cele patru forme de lucru. 
Nu se recomandă să fi e utilizată la lecţie doar 
o singură formă de lucru, adică numai să se 
scrie dicteuri sau numai să se cînte exerciţii. 
Astfel elevii se plictisesc foarte repede. Inte-
resul şi atenţia la lecţie se menţin prin apli-
carea cu iscusinţă a tuturor formelor de lucru, 
profesorul variindu-le la fi ecare etapă.

Economisind şi utilizînd raţional timpul 
prevăzut pentru fi ecare formă de lucru, pro-
fesorul trebuie să prevadă la fi ecare din ele 
interogarea elevilor. De obicei, fi ecare lecţie 
de solfegiu constă din trei etape:

1) interogarea elevilor
2) dicteul muzical
3) expunerea materialului nou şi lucrul 

autodidactic
Interogarea elevilor se face prin toate for-

mele de lucru: solfegierea melodiilor, citirea la 

prima vedere, învăţarea cîntecelor, intonarea 
exerciţiilor, analiza auditivă şi dicteurile mu-
zicale de control. La expunerea materiei noi 
se descifrează materia teoretică, exerciţiile în 
scris, executarea exerciţiilor la pian, intona-
rea gamelor, secvenţelor, treptelor, interva-
lelor, acordurilor şi a cîntecelor. Descifrarea 
materiei noi are drept scop facilitatea însu-
şirii conţinutului materiei prevăzute pentru 
munca autodidactică a elevilor.

STRUCTURA LECŢIILOR 
DE SOLFEGIU

I. Interogarea elevilor:
1) materia teoretică
2) exerciţiile în scris
3) executarea exerciţiilor la pian
4) interpretarea exerciţiilor cu vocea 

(game, moduri, secvenţe, trepte, inter-
vale, acorduri)

5) solfegierea melodiilor
6) învăţarea cîntecelor
7) analiza auditivă

II. Dicteul muzical

III. Predarea materiei noi:
1) materia teoretică
2) exerciţiile în scris
3) executarea exerciţiilor la pian
4) intonarea exerciţiilor
5) solfegierea melodiilor
6) învăţarea cîntecelor.

O lecţie din manual poate fi  împărţită şi studiată timp de 3 ore. La tema de bază din lec-
ţie profesorul poate repeta sau adăuga şi alte teme care nu şi-au găsit refl ectarea în manual. 
Astfel 10 lecţii vor fi  studiate timp de 30 de ore (plus două ore de control) necesare pentru un 
an de studii.


