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ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ НАСТАВЕ СОЛФЕЂА – 
УЛВИЛА МЕТОДА МУЗИЧКЕ НОТАЦИЈЕ  

(ULWILA METHOD)

Милица Јовановић*

мастер теоретичар уметности

Сажетак

Један од важнијих задатака инклузивног приступа настави солфеђа јесте проналажење 
најсврсисходнијих поступака и метода којима наставник може да изађе у сусрет образов-
ним потребама деце са сметњама у развоју. Основни циљ поменутог приступа јесте не само 
одговорити на потребе свих ученика, већ и подједнако укључити све ученике у наставне и 
образовне активности. С тим у вези, проналажење методских поступака и могућих решења 
која би ученицима са сметњама у развоју омогућила професионално музичко образовање 
имало би вишеструки значај, како за социјализацију ученика са сметњама у развоју тако и 
за усавршавање и унапређивање самог процеса наставе солфеђа. Једна од техника у оквиру 
инклузивног приступа у настави солфеђа, а која се односи на почетно музичко описмењавање − 
јесте Улвила метода музичке нотације (Ulwila method). Овом методом омогућено је нотирање 
музике специјализованим системом боја којим се поједностављује традиционална музичка 
нотацијa. Као својеврстан вид имплементације приказане методе у области предвиђене 
наставним планом и програмом за наставу солфеђа у почетном музичком описмењавању, 
у раду су приказани предлози решавања одређених захтева из области мелодике, ритма и 
мелодијско-ритмичких диктата.

Кључне речи: музика, Солфеђо, инклузија, Улвила метод, музичка нотација.

Увод 
Звучни слоган Золтана Кодаља „Музика за све” (Bakos, n.d., стр. 2) постао је 
популарни мото професора и љубитеља музике, јер изражава ставове и уверења 
заснована на уметничким, научним и наставним искуствима да музика може и 
треба да буде доступна свима. Када је реч о музичком образовању, прегледом 
стручне литературе из области психологије установљено је да се путем музике 
добија могућност опоравка нарушених аспеката психосоцијалног развоја 
детета и ствара повољно окружење за развој на когнитивном подручју, који се 
одражава на развој у целини. Осим тога, треба истаћи значај развоја емоционалне 
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интелигенције код деце посредством музичког образовања. Бављење музиком 
стимулише самоспознају, напредак вештина и стога омогућава превазилажење 
недостатака и ствара боље услове за развој целокупне личности. Имајући у 
виду улогу музике и значај активног бављења музиком, намеће се потреба за 
инклузијом1 у оквиру наставе солфеђа, чија би сврха била да понуди сваком 
ученику музичко образовање прилагођено његовим потребама. Иако један од 
најмлађих предмета на подручју музичког образовања, солфеђо је данас централна 
дисциплина основног музичког образовања, облигатна и касније, на свим следећим 
ступњевима музичког образовања (Kazić, 2013). У оквиру ове музичко-педагошке 
дисциплине која „активира, оспособљава људски глас да звуком произведе 
нотни текст и да звук који чује може свешћу да идентификује” (Vasiljević, 1991, 
стр. 4), истакнута је потреба за развијањем свих компоненти музикалности у 
перманентном прожимању са процесом развоја музичке писмености и музичког 
мишљења. Уколико узмемо у обзир дуготрајан процес музичког описмењавања 
и стицањa основних знања из области солфеђа, прилично је јасно да је за децу 
са сметњама у развоју велики изазов, наизглед недостижан, да савладају 
и овладају основним знањима о музици. Ситуација се додатно компликује 
чињеницом да је потенцијал деце са сметњама у развоју која уписују музичку 
школу ограничен. Међутим, позитивни ефекти музике као и улога музичке 
едукације у развоју когнитивних способности су неспорни.

Инклузија – појам, дефиниција
Инклузивно образовање поштује основно право сваког детета да буде део 
јединственог образовног система. Када говоримо о инклузивном образовању, 
често се поставља питање шта је, заправо, инклузија. Појам, али и читав концепт 
инклузивног образовања уско је повезан са основама покрета „Образовање 
за све” (EFA2), а сама дефиниција термина „инклузија” потиче са УНЕСКО 
(UNESCO) конференције одржане у Саламанки 1994. године, и ставља акценат 
на покрет који је у директној вези са побољшањем образовног система као 
целине.3 Према тој дефиницији, инклузија представља процес реаговања на 
разноврсност потреба свих учесника у образовању, кроз изједначавање њихових 
образовних и социјалних могућности, до спречавања потпуне искључености из 
целовитог образовног система. Тај процес обухвата промене и измене садржаја, 
приступа, структура и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву 
децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни 
систем одговоран за образовање све деце. Концепт инклузивног образовања 

1 Инклузија (лат. inclūsiō) – укључење, укључивање, обухватање, садржавање у себи, урачунавање у, 
подразумевање:  http://staznaci.com/inkluzija
2 Године  1990. више од 150  влада различитих земаља усвојило је у Јомтиjену (Тајланд) Светску 
декларацију о „Образовању за све” (Education for all – EFA) са намером да појачају напоре у правцу 
остваривања права на образовање.
3 http://www.csie.org.uk/inclusion/unesco-salamanca.shtml
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који промовише образовање за све ученике према њиховим могућностима 
данас је прихваћен у свим развијеним земљама света. Углавном је прихваћен 
и у нашој стручно-педагошкој и широј јавности и законски је регулисан. Новим 
законом о основама система образовања и васпитања створени су услови 
за институционалну подршку развоју и примени инклузивног образовања 
(Janjić, 2010). Законске одредбе представљају значајан корак, међутим, 
наше школство налази се на самом почетку процеса инклузије. Савремена 
пракса показује неопходност сталне подршке наставницима и школама за 
даље учење и развијање компетенција потребних за успешну реализацију 
инклузије у образовању. Стварање услова за адекватан инклузиван приступ 
образовању изискује бројне промене у самој школи, али и у широј друштвеној 
средини, од вредности, односа према образовању, прописаних стандарда 
рада, до практичних процедура и начина рада који ће подржати примену 
иновација у наставном процесу (Jovanović, 2018).

Инклузија у пракси наставе солфеђа
Образовна трансформација у двадесетом веку са пројекцијом у двадесет први век 
доноси важне промене у концепцији музичке педагогије. Када је реч о музичкој 
педагогији, потребно је продубити основе различитих приступа који се јављају као нови 
предлози за развој и стицање музичког знања. На тај начин изграђује се теоретска 
подршка која доприноси зближавању музичког образовања и истраживачког 
развоја. Из свих ових разлога, али и савремених захтева да наставник не остане 
на површини знања већ да увек тежи ка дубљем истраживању и иновацијама, 
музички педагози данас продубљују стратегије којима се постиже приближавање 
ученика музици, управљање музичким језиком и сналажење у свету музике.

Сумирајући основе наставе музичке писмености и ограничене могућности 
за упис деце са сметњама у развоју у музичке институције, јавља се потреба 
за применом нових методологија и приступа који ће заиста музику учинити 
доступном свима. Цветковић (Cvetković, 2008) наглашава важност иновативности 
на подручју музичке педагогије у виду коришћења нових идеја и њихове практичне 
примене, с циљем укључивања сваког детета и особе у савремену музичку праксу. 
У складу са поменутим начелом, у настави солфеђа суседних земаља у порасту 
је учесталост употребе Вилемс методе (Willems method), која се односи на развој 
психолошко-педагошких основа музичког образовања, са уверењем да све 
особе, без обзира на старост и почетне вештине, могу и треба да стекну музичко 
образовање. Творац ове методе је филозоф и музички психо-педагог белгијског 
порекла Едгар Вилемс (Edgar Willems), по коме метода и носи назив. Његова 
методологија фокусира се на учење основних елемената музике и посматрање 
музике као саставног дела природе људских бића. С тим у вези, слушање, певање 
и кретање тела увек се развијају са посебним освртом на природне покрете 
(покрети марша, трчања и скока). У савременој педагошкој пракси све више смо 
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сведоци тенденције увођења иностраних педагошких немузичких метода у 
домаћи модел музичког образовања. Новину на истраживачком подручју 
у том смислу представља БАПНЕ метода (BAPNE method), чији је творац 
шпански музиколог Ф. Х. Ромеро-Наранхо (Francisco Javier Romero-Naranjo). 
БАПНЕ метода односи се на разумевање и читање основа ритмичког језика 
путем перкусије тела. Meтода је првобитно настала као пројекат педагогије 
и терапије која је имала за циљ развијање вишеструких интелигенција кроз 
перкусију тела. Коришћење тела у целини може допринети дефиницији 
новог приступа предмету Солфеђо. Путем психомоторне координације и 
дисоцијације, употребе латералности и замишљеног, говорени, рецитовани 
и певани глас, извршна функција, пажња, концентрација и краткорочна и 
дугорочна меморија се стимулишу и побољшавају. Корак даље ка инклузији 
у настави солфеђа постигнут је са ученицима са оштећењем вида. Наиме, 
инклузија ученика са оштећењем вида успешно се реализује дуги низ година у 
Музичкој школи „Коста Манојловић” у Београду4, применом музичке нотације 
на Брајевом писму (Music Braille code).

Приказани начини рада представљају само неке од могућности адекватног 
инклузивног приступа настави, са циљем осавремењавања и унапређивања 
саме наставе солфеђа. Важно је да методе постају познате и широко доступне 
наставницима професионалцима како би се почело са стручним музичким 
образовањем особа са сметњама у развоју. Стога би било неопходно да се 
приближи језичка адаптација књига, реализација курсева и предавања као 
и пропагирање примене ових изузетних и јединствених начина музичког 
образовања на форумима и у институцијама.

Једна од иновативнијих метода којa особама са сметњама у развоју пружа 
могућност професионалног бављења музиком јесте Улвила метода (Ulwila 
method) музичке нотације бојама, коју ћемо представити у наредном поглављу.

Улвила метода музичке нотације (Ulwila method)
Улвила методу развио је Хајнрих Улрих (Heinrich Ullrich), немачки музички 
педагог и наставник специјалног образовања, у сарадњи са својим професором 
Херманом Вилбертом (Hermann-Josef Wilbert), па је име методе формирано од 
иницијала имена два творца Ул-ви-ла. Ова метода обухвата седам различитих 
подручја намењених приближавању музике деци са сметњама у развоју: 
певање, слушање музике, музичка инструментација, музички покрет и 
плес, компоновање, импровизација и израда инструмената (Palojtay, 2011).

Основе музичке нотације Улвила методе јесу те да се ноте не приказују у 
линијском систему, који је за већину деце са сметњама у развоју апстрактан 
и збуњујући. Метода садржи специјализовани систем боја, као и примену 

4 Музичко одељење за слепу и слабовиду децу у Земуну постало је саставни део Музичке школе 
„Коста Манојловић” 1981. године: https://kostaman.edu.rs/inkluzija/
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различитих специјализованих инструмената. Главна сврха Улриховог развоја 
система боја, према Манхарт (Manhart, 2007), била је поједноставити читање 
нота приликом инструменталног извођења (касније су оформљене и певачке 
групе). Систем записивања нота у пет линија и четири празнина, помоћнице, 
нотне вредности, тактице, паузе и њихово разликовање особама са сметњама у 
развоју представља сложен процес. Урлих користи различите боје које додељује 
одређеним тоновима. За избор боја били су важни следећи критеријуми: боје 
појединачних тонова требало би да иду од тамне (црне) до светле (жуте), 
у складу са нижим и вишим тоновима. Сходно томе, на индивидуалним 
тоновима добијамо следеће боје: це – црна, де – браон, е – плава, еф – зелена, 
ге – црвена, а – наранџаста, ха – жута. Име боја треба да буде једнозначно, 
тако да се могу издвојити у било које време. Једини изузетак је наранџаста 
боја, коју Урлих назива „опсег”. Даљи критеријум за класификацију боја био 
је да се боје могу разликовати једне од других, како би се олакшало читање 
нота. Такође, боје треба да произилазе из свакодневног окружења деце. 

Поред тога што је намењена деци са сметњама у развоју, Улвила методу 
могу користити сви који желе да стекну музичко образовање али нису у 
могућности или не желе да уче традиционалну музичку нотацију. Такође, 
може бити и помоћна метода у школама и обдаништима.

Основе Улвила музичке нотације
Основни тонови приказани су круговима, у зависности од висине и трајања. 
Це – црна боја, де – браон боја, е – плава боја, еф – зелена боја, ге – црвена 
боја, а – наранџаста боја, ха – жута боја (Bakos, n.d.).

Слика 1. Основни тонови 
Picture 1. Tones of the fourth octave

Како би могли да представљају и друге октаве, тонови изнад c2 имају исте 
боје као основни тонови, али са малим белим унутрашњим кругом.
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развоју представља сложен процес. Урлих користи различите боје које додељује 
одређеним тоновима. За избор боја били су важни следећи критеријуми: боје 
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ге – црвена, а – наранџаста, ха – жута. Име боја треба да буде једнозначно, 
тако да се могу издвојити у било које време. Једини изузетак је наранџаста 
боја, коју Урлих назива „опсег”. Даљи критеријум за класификацију боја био 
је да се боје могу разликовати једне од других, како би се олакшало читање 
нота. Такође, боје треба да произилазе из свакодневног окружења деце.

Поред тога што је намењена деци са сметњама у развоју, Улвила методу 
могу користити сви који желе да стекну музичко образовање али нису у 
могућности или не желе да уче традиционалну музичку нотацију. Такође, 
може бити и помоћна метода у школама и обдаништима. 

Основе Улвила музичке нотације

Основни тонови приказани су круговима, у зависности од висине и трајања. 
Це – црна боја, де – браон боја, е – плава боја, еф – зелена боја, ге – црвена 
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Сви тонови испод c1 имају црни унутрашњи уместо белог унутрашњег круга.

Слика 3. Тонови мале октаве
Picture 3. Tones of the third octave
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Сви тонови испод c1 имају црни унутрашњи уместо белог унутрашњег круга.

Слика 3. Тонови мале октаве 
Picture 3. Tones of the third octave

Урлих је, такође, размишљао и о нотацији хроматске скале у новом правопису. 
На пример, за тон фис, односно онај тон који је између F (зелене) и G (црвене), 
ознака је лева половина круга у зеленој боји и десна половина круга у црвеној боји.

Слика 4. Ознака за хроматски тон Picture 
4. Chromatic tone notation

Нотне вредности се обележавају на следећи начин:
Четвртинска нотна вредност означава се кругом, половина се приказује 

помоћу два укрштена круга, половина са тачком помоћу три укрштена круга, 
док се цела нотна вредност састоји од пресека четири круга.

Слика 5. Ознаке за четвртину, половину, половину са тачком и целу нотну вредност
Picture 5. Marks for a quarter, half note, dotted half note and a whole note

Наравно, нотне вредности краће од четвртине такође су узете у обзир, 
па се тако половином круга обележава осминска нотна вредност, док се 
шеснаестинска нотна вредност обележава четвртином круга.

Слика 6. Ознаке за осминску и шеснаестинску нотну вредност 
Picture 6. Marks for eighth and sixteenth note
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Слика 7. Ознака за четвртину са тачком
Picture 7. Mark for a dotted quarter note

Слика 8. Застава 
Picture 8. Flag

У стандардној нотацији за одвајање тактова користе се тактне црте, док 
се код Улрихове нотације бојама употребљава ознака у облику црног троугла, 
који Урлих описује као „заставу” која представља центар гравитације и 
означава прву јединицу у такту. Уколико израчунамо индивидуалне симболе 
до следеће заставе, можемо одредити врсту такта.

Знаци за паузе су у стандардној нотацији веома сложени и тешко разумљиви, 
стога је Улрих разматрао следеће решење. Четвртинска пауза одговара величини 
четвртинске нотне вредности и означава се необојеним хексагоном. Осминска 
пауза даље одговара осминској нотној вредности (половина хексагона), док 
шеснаестинска пауза одговара шеснаестинској нотној вредности и означава 
се четвртином хексагона. 
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хексагоном. Осминска пауза даље одговара осминској нотној вредности 
(половина хексагона), док шеснаестинска пауза одговара шеснаестинској 
нотној вредности и означава се четвртином хексагона.
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Слика 9. Ознаке за четвртину, осмину и шеснаестину паузе
Picture 9. Marks for a quarter, eighth and sixteenth rest

Паузе дуже од четвртине састоје се од неколико делова четвртинских пауза.

Слика 10. Ознаке за половину паузе, паузу половине са тачком и паузу целе ноте
Picture 10. Marks for a half note rest, dotted half note rest and whole note rest

Поред измењених знакова, по потреби се употребљавају и поједини знаци 
стандардне музичке нотације, попут короне, знакова за понављање, акцената и сл. 

Улвила систем музичке нотације због својих визуелних карактеристика 
представља адекватно решење поједностављивања музичког језика првен-
ствено за ученике са Дауновим синдромом, али може се примењивати и 
за ученике са аутистичним (Канеровим) синдромом. Данас у Мађарској 
неколико невладиних организација успешно користи методу Улвила: Даун 
фондација (Down foundation), Удружење Вилиамс синдрома Мађарске (Hun-
garian Williams Syndrome Association) и Удружење парафонија (Paraphony 
association).

Прилози: Предлог примера
У наставку излагања биће представљени примери приказани музичком 
нотацијом Улвила методе као предлог имплементације основа приказане 
методе у области предвиђене наставним планом и програмом за наставу 
солфеђа у првом циклусу шестогодишњег основног музичког образовања и 
васпитања, подразумевајући при томе захтеве из области мелодике, ритма 
и метра и диктата.

Примери су сврстани према тежини и у складу са захтевима наставног 
плана и програма за предмет Солфеђо у првом циклусу шестогодишњег 
основног музичког образовања и васпитања. Пре сваког примера дат је 
приказ традиционалном музичком нотацијом, ради упоређивања.
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Милица Јовановић: Инклузија у пракси наставе солфеђа - улвила метода музичке нотације (Ulwila method)

Област мелодике
Пример 1

„До, до, шта је то?”, поставља се у 1. разреду основне музичке школе – 
транспонујућа песма-модел за поставку тона дo (Vasiljević, 1991, стр. 44)

Пример 2
„Лазар ми коло водио”, тоналитет а-мол хармонски, обрађује се у 2. разреду 

основне музичке школе (Cvetković i Mihaljica, 1999, стр. 26)
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До, до, шта је то?

До, до, шта је то?

Лазар ми коло водио

З. М. Васиљевић

З. М. Васиљевић

З. М. Васиљевић

Пример 2
„Лазар ми коло водио”, тоналитет а-мол хармонски, обрађује се у 2. разреду 

основне музичке школе (Cvetković i Mihaljica, 1999, стр. 26).
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Пример 3
„Мали ђачки валцер”, троделни ритам 6/8, четвртина са тачком као јединица 

бројања, пример се обрађује у 3. разреду основне музичке школе (Jović Miletić 
i Nikolić, 1998, стр. 30)
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Мали ђачки валцер

Мали ђачки валцер

З. М. Васиљевић

Н. Херцигоња
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Пример 5
Равномерно читање – промене кључа, пример је намењен ученицима 1. 

разреда основне музичке школе (Jовановић, 2018)

Област ритма
Пример  4

2/4 мера, ритам хода, четвртина паузе, пример се обрађује у 1. разреду 
основне музичке школе (Vasiljević, 1996, стр. 8) 

Пример 3
„Мали ђачки валцер”, троделни ритам 6/8, четвртина са тачком као јединица 

бројања, пример се обрађује у 3. разреду основне музичке школе (Jović Miletić 
i Nikolić, 1998, стр. 30).

Мали ђачки валцер
Н. Херцигоња
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З. М. Васиљевић

З. М. Васиљевић

М. Јовановић

М. Јовановић

Област ритма

Пример  4
2/4 мера, ритам хода, четвртина паузе, пример се обрађује у 1. разреду 

основне музичке школе (Vasiljević, 1996, стр. 8).

Пример  5
Равномерно читање – промене кључа, пример је намењен ученицима 

1. разреда основне музичке школе (Jовановић, 2018).
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Област диктата

Пример 6
Диктат на одређеним позицијама, тонови фа – ла, пример је предвиђен за 

обраду у 2. разреду основне музичке школе (Jовановић, 2018).
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Област диктата
Пример 6

Диктат на одређеним позицијама, тонови фа – ла, пример је предвиђен за 
обраду у 2. разреду основне музичке школе (Jовановић, 2018)

Ученици имају пред собом нотне вредности примера, њихов задатак биће 
да обоје одговарајућом бојом идентификоване висине тонова.

Пример 7
Препознавање мотива – ученици треба да одреде који је мотив дурски а 

који молски, пример је предвиђен за обраду у 2. разреду основне музичке 
школе (Cvetković i Mihaljica, 1999, стр. 54)
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М. Јовановић

М. Јовановић
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Област диктата
Пример 6

Диктат на одређеним позицијама, тонови фа – ла, пример је предвиђен за 
обраду у 2. разреду основне музичке школе (Jовановић, 2018)

Ученици имају пред собом нотне вредности примера, њихов задатак биће 
да обоје одговарајућом бојом идентификоване висине тонова.
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Пример 9
„Хајд`мо децо”, троделни ритам 6/8 – четвртина са тачком као јединица 

бројања, тип Це, пример се обрађује у трећем разреду основне музичке школе 
(Vasiljević, 1990, стр. 18).
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Закључак 

Узевши у обзир све позитивне аспекте које бављење музиком може имати на 
развој дететове личности, чини се логичним промовисање инклузије у оквиру 
музичких школа. Деца са сметњама у развоју ће, поред музичких, у инклузивном 
окружењу стећи и социјалне вештине, док ће деца без сметњи научити да поштују 
различитости, развијајући хуманост и толеранцију. Инклузија у музичкој школи 
представља циљ коме треба тежити. С тим у вези, потребно је испунити више 
услова како би инклузија заживела у нашим музичким школама. Неопходан је, 
пре свега, позитиван став музичких педагога према инклузији. Поседовање 
професионалних компетенција важан је предуслов за рад у инклузивним 
условима. Истакнуту улогу имају одговарајући услови рада који се односе на 
прилагођавање простора за наставне активности, доступност посебне опреме 
и дидактичких средстава, као и, уколико је потребно, присуство педагошког 
асистента приликом почетног описмењавања. Употреба музичке нотације 
Улвила методе може бити оправдана на више начина. С једне стране, тешко 
је очекивати да деца предшколског или нижег нивоа, као и деца са сметњама 
у развоју могу брзо да савладају теоријско знање о музици како би читала 
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као и деца са сметњама у развоју могу брзо да савладају теоријско знање о 
музици како би читала ноте из партитура. Систем Улвила музичке нотације 
омогућава наставнику да на једноставан и занимљив начин упозна децу са 
светом музике, активним музичким учешћем. С друге стране, једноставност 
методе обезбеђује забаван и иновативан начин у комбинацији са музичким 
активностима које имају за циљ да развију кључне компетенције или друге 
активности едукативног карактера. Узимајући у обзир ове чињенице, примена 
музичке нотације Улвила методе могла би бити изузетно оправдана у области 
образовних активности вртића или школског музичког образовања, а њено 
увођење би сигурно могло пружити нове могућности за развој инклузивне 
наставе солфеђа.
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Summary

One of the most important tasks of an inclusive approach to the solfeggio teaching is finding the 
most purposeful procedures and methods through which a teacher can meet the educational 
needs of children with disabilities. The basic goal of this approach is not only to respond to the 
needs of all students, but also to equally involve all students in teaching and learning activities. 
In this regard, finding methodological procedures and possible solutions which will enable 
students with disabilities professional music education, would have multiple significance, both 
for the socialization of students with disabilities, as well as for improving the solfeggio teaching 
process itself. The sound slogan of Zoltán Kodály “Music for All” has become a popular motto 
of professors and music lovers, expressing attitudes and beliefs based on artistic, scientific and 
teaching experiences that music can and should be to be available to everyone. With regard to 
music education, a review of professional literature in the field of psychology has determined 
that through music, it is possible to recover the disturbed aspects of psychosocial development 
of a child and create a favorable environment for development in a cognitive area that reflects 
on development as a whole. Dealing with music stimulates self-knowledge, the advancement of 
skills, and thus helps to overcome deficiencies and creates better conditions for the development 
of the overall personality. Bearing in mind the role of music and the importance of active music 
engagement, the need for inclusion within the solfeggio teaching is imposed, the purpose of 
which would be to offer every student music education tailored to his needs. Inclusion represents 
the process of reacting on the diversity of the needs of all participants in education, through 
equalizing their educational and social opportunities, to preventing complete exclusion from the 
comprehensive educational system. Summarizing the basics of teaching musical literacy and 
limited opportunities for enrolling children with disabilities in music institutions, there is a need 
to take into account new methodologies and approaches that will make music truly accessible 
to everyone. In the paper are mentioned the methods and procedures which can contribute to 
inclusive solfeggio teaching, such as Willems method, BAPNE method and Music Braille code, 
with a special focus on Ulwila method of musical notation. This method allows the music to 
be notated by a specialized color system that simplifies traditional music notation. As a kind of 
implementation of the presented method in the field envisaged by the curriculum for the solfeggio 
teaching in initial musical literacy, the paper presents proposals for solving certain requirements 
in the field of melodic, rhythm and melodic - rhythmic dictations. The use of Ulwila methods music 
notation could be exceptionally justified in the field of educational activities of kindergartens or 
school music education, and its introduction could certainly provide new opportunities for the 
development of inclusive solfeggio teaching.

Key words: music, Solfeggio, inclusion, Ulwila method, musical notation.
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