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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодарим ви, че избрахте нашия нов комплект по музика за шести клас. Той интерпретира идеите на екипа ни, изискванията на учебната програма и съвременните
тенденции в музикалнообразователната практика. Създали сме го с много любов и
отговорност към учениците, с разбирането, че вашата роля в емоционалния и познавателен път за развитие и формиране на музикалната им култура е основна. Водени
сме от увереността за неизчерпаемия ви творчески потенциал, както и от този на
учениците ви.
Отново искаме да подчертаем, че разясненията в книгата са само насочващи –
разкриват погледа ни върху организирането на учебния материал. Ясно е, че е невъзможно настоящата книга да отговори на всички очаквания и въпроси, да предложи
категорични модели за реализиране на учебния процес. Както няма учители с еднакъв
поглед към предлаганата проблематика, така няма и ученици, които реагират и откликват по еднакъв начин на заложеното в учебника. Така и трябва да бъде! Затова
ви предлагаме своето мнение, нашия коментар на акценти и ключови моменти, на
някои конкретни задачи. Мнозина ще решат да внесат свои нюанси, други ще ги използват като идеи и насоки. Важно е, че оценявайки потенциала на този учебник, вие
ще можете да работите уверено, но с амбиция и творческо отношение.
Екипът ни създаде един съвременен учебник, чрез който преживяването на разнообразната музика в него и знанията за нея са в неразривно единство. Считаме, че така
учениците ще могат да се потопят в тайните на музикалното изкуство.
Съвременните тенденции в образованието ни провокират и ние отговорно, атрактивно и интерактивно подготвихме и електронен вариант на учебника.
Комплектът по музика за шести клас включва:
• учебник – книжно тяло
• електронен учебник, други електронни ресурси
• книга за учителя
• CD – включва всички песни за пеене и инструменталните им съпроводи (разнообразно

аранжирани в различни стилове и със съвременно звучене); музиката, предвидена за слушане в час.

От сърце ви желаем успех и удовлетворение от работата!
ОТ АВТОРИТЕ
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА УЧЕБЕН
КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА 6.
КЛАС
Комплектът по музика за шести клас напълно
отговаря на държавните образователни стандарти, на програмата по музика. Съобразен е и
с възрастовите особености на шестокласниците.
Интерпретирането на програмните изисквания,
изработването, структурирането и конкретното
напълване на съдържанието на комплекта сме
подготвили, ръководени от наши принципни позиции, основавайки се на дългогодишния ни професионален опит (научен, педагогически и творчески).
Учебникът за 6. клас е естествено продължение на заложените в 5. клас идеи, принципи, подходи, начин на изложение, видове задачи. Затова
си позволяваме още веднъж да ги споделим.
Както нееднократно сме заявявали, най-важното в един учебник по музика е самата музика –
тази, която ще звучи в часовете; тази, чрез която
учениците ще навлизат в необятното изкуство
музика; тази, чрез която учителите осъществяват
целите и задачите на музикалното образование в
общообразователното училище. Непосредственото общуване с музика дава възможност за развитие и формиране на музикална култура. В часа
по музика трябва да звучи музика – достатъчна
по количество, разнообразна, за пеене и за възприемане, за активизиране на творческа активност – изпълнителска, изследователска. Диалогичността в широк спектър при съприкосновение
с музика е онзи катализатор, който носи успех в
нелекия път за пълноценно общуване с музикалното изкуство. Когато разговорите за музиката,
знанията за нея, за многостранните аспекти на
нейния живот са на основата на реално звучаща
в часа музика, а не само на излишно теоретизиране, е гарантирано ползотворното и приятно емоционално общуване в света на музиката.
Затова, както и в другите комплекти, отдаваме
огромно значение на музиката, която ви предлагаме. Музикалният репертоар за всички дейности в часовете е изключително разнообразен,
достъпен за шестокласниците. И в този комплект
следвахме принципния подход при избора ни на
музика и разкриването на съдържанието на учебния комплект: музиката в часовете трябва да отразява разнообразието и многообразието в нейното днешно битие, основано на традициите

и непреходното. Музикалният материал включва пълна гама от авторска музика – българска и
световна (съвременна и от миналото), фолклорна музика – българска и от света. Заглавията на
творбите не случайно са разположени в началото
на темата, в началото на всеки вид урок – няма
урок без музика (без тези за наблюдение). Конкретни нови заглавия се откриват и на страници
с уроци за преговор и обобщение. На основата и
на нова за часа музика се разкриват, преговарят,
обобщават умения и знания, свързани с музикалното изкуство!
В учебника са включени 33 песни за пеене.
Този клас е почти граничен по отношение на
максималното включване на учениците в певческа дейност (поради възрастови особености).
Чрез изпълнението на песни се изпълняват значителна част от целите и задачите на музикалнообразователния процес. Затова сме предложили
достатъчно на брой и много разнообразни песни.
И за този комплект те са изключително различни
– жанр, стил, възможности за изпълнение и творчески подходи, за постигане на дидактични цели
и задачи. Подбрали сме песни от Възраждането
до днешното ни съвремие, на утвърдени автори
и артисти, често и с вариантни предложения на
изпълнение и аранжименти. Фолклорните песни
– български и от света, сме представили предимно в съвременен вариант, наред и с традиционното им звучене. Напомняме, че решението кои
песни в каква степен ще научите с учениците си
е ваше – преценявате вие, съобразявайки се както с възможностите им, така и с техните нагласи,
желания, емоционални състояния; и с преценката
на дидактичността при използването им, а защо
не и ескизно… Изисквания към интерпретацията
на песните не смятаме за целесъобразно да представяме. Основно е съобразяването с посланието на песента, емоционалното й претворяване и
стремежът за творческа изява.
Музиката за слушане в шести клас също е
много различна и пъстра. Подбрали сме 67 образци: от различни времена – от далечни епохи
до днес, в различни жанрове, авторска и народна, с богата и разнообразна емоционално-образна насоченост, за разкриване и осмисляне на
всички изисквания на учебната програма. Освен
това предлагаме и специално приготвени музикални примери, както и компилации от музикални откъси, които са дидактични, жанрови или
илюстративни. Свободно може да включите и
друга музика. Важно е часът да е наситен с об-
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разци, представящи богатия свят на музиката в
художествено-културната й цялост, без да противопоставяме видове, жанрове, изпълнителска
практика, форми на функциониране в социалния
живот. Да не забравяме, че в музиката, изкуството, културата няма единно мнение, единно ценностно и оценъчно отношение. Познаването на
световната музикална съкровищница и изразяването и отстояването на позиции по отношение на
явленията в музикалната практика е същностен
белег на музикална култура, която е основна цел
на обучението по музика в българското училище.
Затова не ви предлагаме унифицирано разкриване на емоционално-образното съдържание на
музикалните творби, на елементи на музикалната
изразност като алгоритмична процедура. Важно
е всички дозирани анализи да са предхождани от
звучащата музика.
Друга водеща линия в концептуалното разработване на комплекта определяме като провокираща и развиваща мисленето на учениците. Акцентът приоритетно трябва да е провокиране на
мисленето – необходимо на всеки, независимо
в коя област ще се реализира. И при най-традиционни дейности и форми на работа е възможно
и задължително да провокираме мисловен процес
в партньорство с фантазия, хумор, въображение,
радост от общуването с музика. Това е във връзка и с разбирането за общовъзпитателната функция на заниманията с музика.
Действеното начало е основополагащо за
постигане на целите и задачите на обучението по
музика въобще, не само в 6. клас. Още веднъж
подчертаваме, че изграждането на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, социални,
познавателни и други компетентности у ученика е
възможно единствено в музикално-дейностна среда – музициране, възприемане, двигателна дейност,
импровизация… Всички въпроси и задачи в учебника, подсказаните от нас форми на работа целят
въвличането на учениците в активно, мотивирано,
самостоятелно или групово действие. Защото духовно-ценностно отношение към музиката, трайно
и осмислено учене е възможно чрез действено решаване на задачи, чрез въвличане в активна музикално-действена среда.
Музикално-двигателната дейност и свиренето с музикални инструменти са маркирани в
разнообразни когнитивни и творчески ситуации.
В масовата практика картината на танцуването
най-вероятно ще е пъстра – в различни райони и
с различните ученици ще преобладават народни
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танци или опити за други европейски и световни танци… Насочили сме вниманието към някои
възможности, а естествената ситуация ще ви помогне да подходите избирателно и целесъобразно. Предвидили сме примери и за музициране – с
инструменти, но и с други средства.
И още една наша позиция д: уроците по музика
в общообразователното училище са много повече изкуство и култура, отколкото придобиване
на научни знания. Прекаленото „сухо“ говорене
за термини, понятия, професионалистични подробности за музиката не развиват, не възпитават
музикална култура.
Плуралистичното отношение към музикалното
изкуство и проявата на толерантност във връзка
с предпочитания, вкус, възможности е важен аспект в цялостната ни работа.
Няколко думи и за присъствието на нотни примери в учебника. Нека не забравяме, че писмената нотна медия е средство за разкриване на малка
част от живота на музиката – писменото й отразяване и съхраняване по този начин, често несъвършен. Истинският живот на музиката е възможен
единствено при претворяването й. Детайлното
овладяване на нотно писмо не е цел на масовото
музикално образование и възпитание. Към нотния
материал в учебника е необходимо да подхождаме
избирателно и диференцирано, с определени смислово-логични задачи. В никакъв случай не се абсолютизира пеенето по ноти. Ако има ученици, които
се занимават допълнително с музика или такива,
които проявяват интерес и определени възможности, могат да демонстрират това. В повечето случаи
този вид писменост се използва за разчитане на
определени закономерности в музиката от графичното им изобразяване, за провокиране на мисловни
процеси, съобразителност, проява на ангажираност
и творческа инвенция.
Необходимо е формите и методите на оценяване в шести клас по музика да се съобразяват
както с общите изисквания на МОН, така и със
спецификата на музикалното изкуство. Важни са
не само резултатите от стандартни тестови форми на проверка и писмени работи, а и отчитането
на желанието за музициране, участието в екипна
работа, стремежът за изява в дейностен аспект,
творческото отношение и артистизъм, положителното развитие, усъвършенстване, надграждане, израстване в различни области, свързани с
музикалното изкуство, включване на учениците в
оценъчната и самооценяща дейност.

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ
Учебникът по музика за 6. клас е един съвременен учебник. Обликът му се определя от
няколко основни важни момента: логическа последователност, нагледност, но и атрактивност,
интегративност.
Апаратът за ориентиране в учебника ясно насочва към структурата и същността на реализиране
на целите и задачите на обучението по музика в 6.
клас. Открояване на видовете уроци съответства на
изисквания за препоръчителен, конкретен брой на
видовете уроци в програмата по музика. Лесно се
разграничават и обособените рубрики и символи.
Текстовете, различни от основната урочна статия, са разпределени в рубрики, със съдържание и
задачи в подкрепа на основната тема, улесняващи
работата с учебника и даващи допълнителна информация за понятия и факти към основната тема.
• Музикален калейдоскоп – рубрика за допълнителна информация по темата, интересни
любопитни факти и текстове, свързани с нея;
• Музикална работилница – рубрика с обособени задачи за проектна, индивидуална или
групова работа в подкрепа на конкретната тема
от учебното съдържание, за изпълнение на творчески задачи с различна насоченост;
• Фолклорна мозайка – за представяне на допълнителна информация, свързана с богатството
на българското народно творчество;
• Музикална арена – за игрови и състезателни задачи, организирани като групова или проектна работа.

АПАРАТ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНИКА
Урок за нови знания

Урок за упражнения

Урок за преговор

В СВЕТА НА МУЗИКАТА
И през тази учебна година изпяхте
много нови песни, слушахте
разнообразна музика, научихте много
нови неща за изкуството музика.
В този час ще обобщим тези знания,
като, разбира се, ги свържем
и с конкретна музика.
Записвайте отговорите
в тетрадките си.

Лятна фиеста

музика СВЕТОСЛАВ ЛОБОШКИ
текст БОРИСЛАВ МИРЧЕВ

Мой бряг, така мечтан! Мой бряг, така желан!
Сънувах този юг. Аз пред теб, море, съм тук.
Златните вълни лятото шепти.
Нека танците не спират в звездния купон!
Припев:
Луда самба, босанова, лимбо, брейк и рокендрол
и във всяка песен нова те откривам, теб любов!
Мой бряг, така мечтан – сега на мойта длан!
От песни и игри сякаш този свят не спи.
С бога Посейдон в морския купон,
ще докосваме звездите в танцов маратон.

Въпроси и задачи

Преди да се отдадете на очакващата ви
лятна фиеста през ваканцията…

Тоновите трайности се записват с
определени нотни стойности.

■ Каква интерпретация ще предложите за тази песен?

НОТНИ СТОЙНОСТИ

Необходимо е да я свържете с посланието на текста,
с характера Ӝ, с особеностите на мелодията,
с връзката на аранжимента с конкретен танц.

цяла нота

■ Характеризирайте танците, които присъстват

2 … ноти

■ Посочете особености на музикалните изразни средства в

? … ноти

■ Чуйте музикалните метроритмични примери,

? … ноти

текста на песента.

песента: мелодия, метрум, темпо, ритъм, тембър, динамика.

свържете правилно и посочете размерите,
в които могат да се запишат..
Неравноделните метруми и размери, с които сте се срещали до този момент,
могат да се обобщят в таблицата. Попълнете я в тетрадката.
СХЕМА НА МЕТРУМ

БРОЙ НА ДЯЛОВЕТЕ
два

РАЗМЕР

ПРИМЕР / ХОРО
„Мома Васильо“ – народна песен; пайдушко хоро

три
„Моята червена ябълка“ – гръцка народна песен
четири
грънчарско хоро
пет
„Елено моме“ – народна песен; еленино хоро
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Урок за обобщение

Урок за контрол и оценка

РУБРИКИ
– Музикален калейдоскоп – допълнителна
информация по темата
Музикална работилница – задачи за проектна,
индивидуална или групова работа
– Фолклорна мозайка – народни мъдрости
и любопитни факти за българското народно
творчество

МУЗИКАЛНА АРЕНА – игрови и състезателни задачи

Урок за наблюдение

Учебникът е структуриран в логична последователност.
В началото е обръщението към шестокласниците, запознаването с апарата за ориентиране,
съдържанието на учебника.
Съдържанието включва три формално разделени елементи: „За музиката“ – уроците за нови
АПАРАТ
ЗА ОРИЕНТИРАНЕ
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НАза
УЧЕБНИКА
знания, за
преговор,
за обобщение,
диагностика, за наблюдения в извънучилищна обучаваща
среда. (Виж годишно разпределени)
Учениците незабелязано, с постепенно натрупване на умения и знания, на развиване на компетентности преминават през учебното съдържание в уроците. Глобалните теми и конкретната
им проява се разгръщат спираловидно, многообразно и взаимнопреплитащо се.
Уроците за нови знания сме разработили съобразно програмата. В центъра на всеки урок за
нови знания присъства един основен проблем, от
който следва и наименованието му.
Урок за нови знания

Урок за упражнения

Урок за преговор

В СВЕТА НА МУЗИКАТА

И през тази учебна година изпяхте
много нови песни, слушахте
разнообразна музика, научихте много
нови неща за изкуството музика.
В този час ще обобщим тези знания,
като, разбира се, ги свържем
и с конкретна музика.
Записвайте отговорите
в тетрадките си.

Лятна фиеста

музика СВЕТОСЛАВ ЛОБОШКИ
текст БОРИСЛАВ МИРЧЕВ

Мой бряг, така мечтан! Мой бряг, така желан!
Сънувах този юг. Аз пред теб, море, съм тук.
Златните вълни лятото шепти.
Нека танците не спират в звездния купон!

Припев:
Луда самба, босанова, лимбо, брейк и рокендрол
и във всяка песен нова те откривам, теб любов!
Мой бряг, така мечтан – сега на мойта длан!
От песни и игри сякаш този свят не спи.
С бога Посейдон в морския купон,
ще докосваме звездите в танцов маратон.

Въпроси и задачи

Преди да се отдадете на очакващата ви
лятна фиеста през ваканцията…

Тоновите трайности се записват с
определени нотни стойности.

■ Каква интерпретация ще предложите за тази песен?

НОТНИ СТОЙНОСТИ

Необходимо е да я свържете с посланието на текста,
с характера Ӝ, с особеностите на мелодията,
с връзката на аранжимента с конкретен танц.

цяла нота

■ Характеризирайте танците, които присъстват

2 … ноти

■ Посочете особености на музикалните изразни средства в

? … ноти

текста на песента.

песента: мелодия, метрум, темпо, ритъм, тембър, динамика.

■ Чуйте музикалните метроритмични примери,
? … ноти
свържете правилно и посочете размерите,
в които могат да се запишат..
Неравноделните метруми и размери, с които сте се срещали до този момент,
могат да се обобщят в таблицата. Попълнете я в тетрадката.
СХЕМА НА МЕТРУМ

БРОЙ НА ДЯЛОВЕТЕ
два

РАЗМЕР

ПРИМЕР / ХОРО

„Мома Васильо“ – народна песен; пайдушко хоро

три

„Моята червена ябълка“ – гръцка народна песен

четири

грънчарско хоро

пет

„Елено моме“ – народна песен; еленино хоро
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Урок за обобщение

Урок за контрол и оценка

РУБРИКИ
– Музикален калейдоскоп – допълнителна
информация по темата
Музикална работилница – задачи за проектна,
индивидуална или групова работа
– Фолклорна мозайка – народни мъдрости
и любопитни факти за българското народно
творчество

МУЗИКАЛНА АРЕНА – игрови и състезателни задачи

Урок за наблюдение

– пеене
– слушане на музика
– свирене, акомпанимент
– танцуване
– междупредметна връзка
– електронен ресурс
– под лупа

Уроците за упражнение следват тези за нови
знания. За тях не сме предложили определено заглавие, защото освен че са свързани с предшестващия ги урок за нови знания, обхващат и винаги
могат да се разширяват и с друга проблематика. И
това е принципна позиция, характеризираща спецификата на музикално-образователната практика.
Периодично, след разгръщането на определена
проблематика, на сравнително завършен раздел
от усвояване на знания, умения и компетентности следват уроци за преговор и обобщение.
Избрали сме единен подход в наименованията им
и така са лесно разпознаваеми.
Предвидили сме уроците за контрол в началото,
преди края на първия учебен срок и в края на учебната година, за естествено разположената контролна дейност – „Можем да се оценим сами“. Продължаване традицията от 5. клас, защото този подход
дава възможност за активна, интересна, състезателна, атрактивна форма на включване в оценъчна
дейност – и за самооценка, за отговорност, за творческо отношение и в тази иначе невинаги приятна
за ученика дейност. Последният урок за контрол в

– пеене
– слушане на музика
– свирене, акомпанимент
– танцуване
– междупредметна връзка
– електронен ресурс
– под лупа
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максимална степен обхваща всички нюанси и изисквания на учебната програма за очаквани резултати от обучението в края на класа.
За наблюденията в извънучилищна среда сме
предвидили четири урока (10 часа): „В звукозаписното студио“, „Репетиция в танцов клуб“,
„Магията на природата в звук и емоция“, „Репетиция на рок група“. Разположили сме ги в определени места от протичането на учебната година,
като това е нашето виждане за приблизителното
им времево провеждане, свързано с интерпретацията на учебното съдържание. Възможно е да
ги реализирате и в друго време, според организацията в училището и др.
Съдържанието на всеки урок в учебника се
структурира в конкретни, лесно разпознаваеми
основни дейностни посоки.
Главен техен съдържателен елемент задължително е музикалният материал – за пеене, за слушане. Не е случайно, че сме му отредили място в началото на страницата – най-важна е музиката, която
звучи в часа, а това декларирахме вече. Всички дейности в урока, се свързват с водещите музикални
дейности – пеене, слушане на музика.
Благодарение на дизайнерското решение смятаме, че ясно са разпознаваеми както основните знания на страницата, така и всички елементи, които
насочват работата на ученици и учители – рубрики,
въпроси и задачи, символи.
Илюстративният материал е важен компонент
във всяка страница на учебника – рисунки, фотоси,
схеми, графики, ребуси и др. Те „визуализират“
идеите ни: за музиката, музикалната изразност, с
дидактични задачии др.
Продължаваме установената вече традиция (и от
началното училище), в урока да присъстват и портретите на композитори и артисти с много кратки
данни за тях. Информацията е ориентир за времето, в което творят, и за приноса им в музикалното
изкуство.
Друг важен момент в страниците са всички въпроси и задачи, които са свързани с урока. Предлагаме ви различни видове задачи – по трудност,
по начин на изпълнение, за индивидуална или
групова работа, различно внимание и концентрация, различен вид дейност и т.н.
В рубриката „Музикална работилница“ предлагаме задачи, стимулиращи самостоятелната
и изследователската работа на учениците. В
„Музикална арена“ задачите провокират групова
и проектна дейност, възможно и със състезателен
характер. Включили сме и задачи в подходящи об-
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общаващи таблици и графики при обобщителните уроци, когато е възможно такова извеждане на
знания. В учебника има и задачи, които много пряко са с междупредметна връзка – Български език
и литература, Изобразително изкуство, Математика, История, География… На различни места в
учебника предлагаме различни задачи за оценка и
диагностика. Важни са и задачите за самооценка. Категорично е присъствието им в уроците за
контрол – учениците сами преценяват дали отговарят на определени критерии, като те се обсъждат
предварително по предложение на учителя и/или
учениците.
Изключително разнообразни и многобройни са
задачите в електронния ресурс. Насочени са както към затвърдяване и проверка на определени
знания в различна мултимедийна и интерактивна
среда, така и към обогатяване на аудиалния опит
на учениците, към установяване на степен на развити музикални способности.
Електронният учебник включва вариант на
книжния учебник, цялата музика от учебника
(песни, инструментални съпроводи, музика за
слушане), както и много други ресурси: много
задачи, караоке файлове, допълнителна музика и
информация за нея.
Категорично задачите създават нова образователна среда, която се свързва с емоционално съпреживяване, интерактивно включване, креативно мислене и поведение на съвременния ученик
в съвременна дигитална среда. Използвали сме
разнообразни технологични решения:
• аудио (песни за изпълнение, инструментални
съпроводи, произведения за слушане) и видеофайлове;
• задачи за наблюдения, анализ, интерпретация; за посочване на избираем/и отговор/и; за
групиране, свързване или комбиниране на различни възможности чрез операционализиране
във виртуална обектна среда; за дописване и допълване на информация; за активизиране на музикалната памет, изпълнителските умения, творческия потенциал; за развитие на музикален слух
и различни параметри на музикалността.
Този ресурс създава мотивация, провокира
активност у учениците, а това е предпоставка за
успех в глобалното ни съвремие.
CD
CD 1 бр., в mp3 формат включва всички творби за възприемане, песни за изпълнение и инструменталните им съпроводи.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС

,

Училище

Град

,

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МУЗИКА ЗА ШЕСТИ КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 201.../201... ГОДИНА

Уроци за нови знания

НЗ

24 часа

Уроци за упражнения

У

20 часа

Уроци за преговор

П

7 часа

Уроци за обобщение

О

3 часа

Уроци за контрол и оценка

К

3 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда

Н

10 часа (4 бр.)

Резерв

1 час

Годишен хорариум: 68 часа
Срочен: І срок – 36 часа
ІІ срок – 32 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
№ по
ред

10

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)
1

(2)
1

(3)
Какво знаем за музиката?

(4)
П

(5)
Притежаване на основни знания за музиката. Изява на музикални способности и умения. Проява на отговорност, наблюдателност и въображение.

2

1

Можем да се оценим сами

К

Демонстриране, оценка и самооценка на знания, умения и
компетентности, свързани с музиката.
Проява на толерантност към различни мнения, предпочитания, възможности.

3

2

Музика и медии

НЗ

Познаване на същността на медиите. Осъзнаване на значението им за музиката.

4

2

Музика и съвременни технологии

НЗ

Познаване на компютърните технологии във връзка със създаване, редактиране, разпространение, записване на музика.
Разбиране на същността на аранжимента.

5

3

У

Осъзнаване на възможностите на компютърните технологии
във връзка с музикалното изкуство. Притежаване на знания
и на умения за работа в дигитална среда – слушане, редактиране, записване на музикална информация чрез подходящ
софтуерен продукт.

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)
Учебник – с. 8-9
Междучасие – В. Найденов, Ж. Колев
Използване на знания за видове музикални форми в конкретни
задачи. Прилагане на знания за музикално-изразните средства.
Разпознаване по звучност и състав на различни оркестри. Определяне на принадлежност на музикални инструменти към
установените в практиката видове и групи. Различаване по
основни типични белези на музикален фолклор от изучаваните
области.
Учебник – с. 10
Е-ресурс
Слушане на музика с определени задачи. Синхронизиране на
изпълнението с общата звучност. Решаване на задачи.

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)
Устна
Практическа
Индивидуална
Групова

Състезание
Устна
Практическа
Групова

медия
Учебник – с. 11
звукозапис
По желание и подбор съобразно темата – присъствие на музизвуконосител ката в медийното пространство
Е-ресурс
Коментиране на значението на медиите за живота на музиката.
Търсене на музика в медийното пространство според определени признаци. Подбор на музика с определена цел.
аранжимент

Учебник – с. 12
Завладяване на рая – Вангелис
Оксижен – Жан Мишел Жар
Е-ресурс
Коментиране на възможностите компютъра и съвременните
информационни технологии във връзка с търсенето,
събирането, съхранението, обработването, създаването и разпространението на музика и на информация за нея. Слушане на
музика, създадена със средствата и на съвременните технологии. Различаване на акустични и компютърни звуци.
Учебник – с. 13
Българска земя – Й. Чешмеджиев, Сл. Красински
Пъпеш – Р. Бояджиев, К. Цеков
Е-ресурс
Използване на знанията, уменията и компетентностите за работа в дигитална среда – търсене, слушане, редактиране, записване на музикална информация.
Използване на съвременни комуникационни канали за реализация на музикална продукция в публичната сфера.
Анализиране и обосноваване на мнение за звученето на музика,
създадена в дигитална среда.
Редактиране и записване музика в различни звукови формати
със средствата на специализиран софтуер.
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№ по
ред

12

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

(1)
6

(2)
3

7

4

8

4

9

10

(3)
Музикалните инструменти – в миналото и днес

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(4)
НЗ

(5)
Запознаване с развитието на музикалните инструменти от
миналото до днес. Разбиране на влиянието на новите технологии за развитието на съвременни музикални инструменти.
Различаване на акустични от електронни инструменти по
тембър и изразни възможности.

У

Затвърдяване и разширяване на знанията за развитието на
музикалните инструменти от миналото до днес; за ролята на
новите технологии при изработването и функциониране на
съвременни музикални инструменти. Разпознаване на различия между акустични и електронни инструменти по външен
вид, тембър и изразни възможности.

Музикалните жанрове – в миналото
и днес

НЗ

Обогатяване на общата и музикална култура на учениците
във връзка с понятието жанр. Разбиране на функционирането на жанровете песен, право хоро, марш и валс – в миналото и днес. Развитие на музикални способности.

5

Музикалните форми. Рондо

НЗ

Обогатяване на знанията за музикалните форми. Разбиране
на особеностите на рондо форма.

5

Музика и танци

НЗ

Обогатяване на общата и музикална култура на учениците
във връзка с танцовата музика. Запознаване с танца самба.

Нови
понятия
(6)
рокгрупа
триола

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)
Учебник – с. 14
О, Сузана – Ст. Фостър, бълг. текст М. Ангелова
Серенада – Фр. Шуберт
Несбъдване – Сл. Николов, БТР
Е-ресурс
Разкриване на значението на новите технологии за развитието
на музикалните инструменти – възможности и изразност.
Коментиране на особености, прилики и разлики между класическата акустична китара и електрическата китара – тембър,
външен вид.
Употреба на електрическите китари в съвременната музикална
практика.

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

Формиране на представа за разновидности на електрическата китара.

Учебник – с. 15
Хумореска и ръченица из „Миниатюри Шумен“ – П. Владигеров
Соната – Д. Скарлати
Е-ресурс
Слушане на музика в изпълнение на разновидности на клавишни
музикални инструменти.
Коментиране на влиянието на технологиите както при изработването на музикални инструменти, така и във връзка със звученето им.
Съпоставяне на акустични и електронни инструменти – по външен
вид и звучене.
Наблюдаване на употребата на музикални инструменти днес – приложение в различни инструментални състави.
Учебник – с. 16
Завило се хоро – народна песен
Марш и Валс № 2 из Сюита за джаз оркестър – Дм. Шостакович
Е-ресурс
Изпълнение на право хоро – песен и танц.
Коментиране на жанрови характеристики на валс и марш в
творчеството на композитори; на ролята на изразните средства
в музика от различни жанрове; на функцията на познати жанрове в миналото и днес.
рондо форма Учебник – с.17
Вяра, Надежда, Любов – Кр. Бояджиев, М. Йончев
Рондо из Оркестрова сюита № 2 – Й. С. Бах
Е-ресурс
Откриване на действието на формообразуващите принципи повторение и контраст в рондо форма. Отразяване на рондо с подходящи графични символи. Коментиране на ролята на изразните
средства в музиката, предназначена за слушане и изпълнение.
самба
Учебник – с. 18
Самба фиеста – Д. Манолова
Маш ке нада – Х. Б. Хор
Чику-чику ну фуба – Х. Б. Абро
Е-ресурс
Запознаване с произхода и спецификите на танца самба и с
музика, предназначена за него. Подбор на подходяща музика за
изпълнение на танц. Изпълняване по слух и по нотен запис на
различни ритмични групи.

13

№ по
ред

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

(1)
11

(2)
6

12

6

13

7

14

7

15-16

14

(3)

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(4)
У

(5)
Обогатяване на общата и музикалната култура на учениците
във връзка с танца танго. Различаване на ключови танцови
елементи на фолклорния, салонния и модерния танц.

НЗ

Разбиране на особеностите на камерна музика.

У

Обогатяване на знанията за камерна музика.

Автор, изпълнител,
публика

НЗ

Осъзнаване на понятията автор, изпълнител, публика, сцена
за съществуването на музиката – в миналото и днес. Запознаване с понятието интерпретация и характерната ритмичната група синкоп.

8

В звукозаписното
студио

Н

Събиране и използване на информация при поставени задачи
в дейности в извънучилищна среда. Споделяне на впечатления, преживявания.

17

9

Какво знаем за музиката дотук

П

Осъзнаване на знания, демонстриране на умения и компетентности по отношение на медии и музика; съвременни технологии в музиката; интерпретацията в творческия процес на
музициране и съществуване на музиката; музикални жанрове
– в миналото и днес.

18

9

Метроритмичното
разнообразие на
българския фолклор

НЗ

Познаване на основните същностни характеристики на
метроритъм. Запознаване с копаница и ганкино хоро.

Музикалните състави. Камерни ансамбли

Нови
понятия
(6)
танго

дует
трио

квартет

сцена
интерпретация
синкоп

метроритъм
обработка

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)
Учебник – с. 19
Клоунът – Т. Русев, Ж. Колев
Por una cabeza – К. Гардел
Либертанго – А. пиацола
Слушане и пеене на музика, свързана с танго. Възпроизвеждане на
основни танцови движения на танго.
Учебник – с. 20-21
Дон Кихот и Дулсинея – З. попова, Й. Янков
Андалуски романс – П. де Сарасате
Струнен квартет № 2 – А. Бородин
Е-ресурс
Запознаване с видове камерни състави: дует, трио, квартет. Разпознаване на изпълнителски състави в различни практики.
Учебник – с. 22
Къде си, варно ти любов народна – Д. Чинтулов
Е-ресурс
Различаване по състав на изучаваните инструментални състави:
дует, трио, квартет.
Пресъздаване на характера на песните при изпълнение.
Коментиране на мястото на изпълнителските състави и музикалните жанрове в миналото и днес.
Учебник – с. 23
Светът е сцена – Св. Лобошки, Б. Мирчев
Дует на цветята из оп. Лакме – Лео Белиб
Лесна победа – Скот Джоплин
Е-ресурс
Изпълнение и слушане на музика с конкретни задачи.
Коментиране на ролята на изразните средства в слушана или
изпълнявана музика.
Разпознаване по слух на ритмичната група синкоп и свързването й с нотен запис.
Учебник – с. 24
Наблюдаване и коментиране на значението на компютърните
технологии в звукозаписно студио; на значението на знанията,
уменията и компетентностите за създаване, редактиране, съхраняване, разпространение на музика със средствата на дигиталните технологии.
Учебник – с. 25
Санта Лючия – италианска народна песен, варианти
Е-ресурс
Интерпретиране на песни. Разпознаване на характерни музикално-изразни средства във връзка с различни музикални жанрове. Работа със специализиран музикален софтуер.
Учебник – с. 26
Полегнала е Тодора – народна песен, варианти
Ихтиманска копаница
Ганкино хоро
Пеене и слушане на музика в размер 11/8. Коментиране на значението на вариантите и обработката на български музикален
фолклор. Анализиране на прилики и разлики между Ганкино
хоро и Копаница.

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)
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№ по
ред

16

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)
19

(2)
10

(3)

(4)
У

(5)
Разширяване на знанията, обогатяване на музикалната култура по отношение на разнообразието на метроритмите на
българския музикален фолклор.

20

10

Български музикален фолклор. Шопският фолклор

НЗ

Познаване на основни характеристики на шопски фолклор.
Разбиране на функционирането на традиционния фолклор
днес.

21

11

У

Разпознаване на музика от Шопско. Назоваване на музика и
творци от региона. Осъзнаване на значението на съвременната изпълнителска практика за живота на фолклора.

22

11

НЗ

Разширяване на знания и аудиален опит по отношение на
видове инструментални състави. Разбиране на особеностите
на биг бенд и камерен оркестър.

23

12

У

Разпознаване по външни белези и тембър на камерен оркестър и биг бенд.

Инструменталните
състави. Камерен
оркестър. Биг бенд

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)
Учебник – с. 27
Криво садовско – свири Петко Радев с приятели
Българското предимство – свири бендът на Дон Елис
Е-ресурс
Слушане, наблюдаване, коментиране на разнообразно претворяване на неравноделност в българския фолклор и композиторското творчество – криво садовско хоро и размер 13/8.

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

традиционен Учебник – с. 28
фолклор
Ела, моме, да повечераме – народна песен
исо
Ой, шопе, шопе – народна песен
Е-ресурс
Посочване на границите на областта. Пеене, слушане, коментиране на характерна музика от Шопско. Коментиране на специфичните отношения между творец и изпълнител във фолклора, в
професионалната музика, в любителската практика при претворяването на традиционния фолклор.
Учебник – с. 29
Що ми домилело, мамо – народна песен
Из Шопска сюита – Ф. Кутев
Е-ресурс
Пеене, слушане, коментиране, анализиране на фолклор от
Шопско. Сравняване на шопски фолклор с фолклор от други
региони.
камерен оркестър
биг бенд

Учебник – с. 30
Първа част из Симфония № 1 – В. А. Моцарт
Настроение – Джо Гарланд
Е-ресурс
Различаване по състав и тембър на инструменталните състави –
камерен оркестър и биг бенд.
Сравняване на звучността и изразните възможности на видове
инструментални състави.
Учебник – с. 31
Бяла тишина – Б. Карадимчев, Б. Гудев
Първа част из „Паладио“ – К. Дженкинс
Sing, sing, sing – Л. Прима
Е-ресурс
Изказване на мнения за мястото на музикалните жанрове в
миналото и днес.
Коментиране на мястото на музиката в предавания и програми
на електронните медии.
Откриване на танци в творчеството на композиторите.
Изразяване на лични предпочитания, аргументиране на
позиция.

17

№ по
ред

18

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

(1)
24

(2)
12

25

13

26

13

27

14

28

14

29

15

(3)
Българска популярна музика

Български музикален фолклор. Фолклорът на Северна
България

Музиката на различните етноси в
България

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(4)
НЗ

(5)
Познаване на представители на българската популярна музика от 70-те и 80-те години на XX век, на техни репертоарни
песни. Осъзнаване на значението им за развитието на популярната култура у нас.

У

Разширяване на знанията и аудиалната култура за основни
особености и развитие на българската популярна музика –
артисти, творци – автори на музика и текст.

НЗ

Познаване на основни типични белези на фолклора на Северна България.

У

Осъзнаване на особености на фолклора от Северна България. Разпознаване по характерни белези на фолклор от този
район. Различаване на традиционен от обработен фолклор.

НЗ

Формиране на представа за музикалната култура на живеещите на територията на България различни етноси – традиции, песни, танци и музикални инструменти на евреи и
турци.

У

Разширяване на знанията и слуховите представи за музикалната фолклорна традиция и култура различните етноси,
живеещи в България – роми и арменци.

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

(6)
(7)
кавър версия Учебник – с. 32
Стрели – А. Косев, Н. Кънчев
Ропотамо – А. Бояджиев, Р. Ралин
Песен моя, обич моя – Й. Цанков, Д. Василев
Е-ресурс
Проследяване на развитието на българската популярна музика
в исторически аспект.Познаване на ярки представители и творчеството им – изпълнители, репертоарни песни. Формиране на
представа за понятието кавър версия.
Учебник – с. 33
Проектна
Коледа – Я. Кирин, И. Тенев
Пеене, слушане, коментиране на музика, свързана с българска
популярна музика от 70-те и 80-те години на XX век. Изразяване на отношение, проява на толерантност към предпочитания и
мнение.
Използване на съвременни комуникационни средства за решаване на учебни и проектни задачи.
Учебник – с. 34
Недо ле, Недке хубава – народна песен
Израсла ми ябълчица – народна песен
Е-ресурс
Посочване на граници на областта. Пеене песни, слушане на
музика от Северна България. Проследяване на особености,
коментиране.
традиционен Учебник – с. 35
фолклор
Чие е това момиче – народна песен
Гергьовден – И. Вълев, Северняшки ансамбъл
Еленино хоро
Е-ресурс
Пеене, слушане, разпознаване, сравняване на фолклорни образци по определен критерий. Характеризиране на хорà от
Северна България. Коментиране на обработен и традиционен
фолклор
Учебник – с. 36
Дай ми ръка – еврейска народна песен, б.т. Р. Петрова
Елате да се веселим – еврейска народна песен
Турска традиционна танцова музика
Е-ресурс
Представяне на фолклорни традиции, песни и музика на етносите. Познаване на инструменти, песни, танци и празници. Откриване на сходства и различия в различни фолклорни традиции.
Учебник – с. 37
Моята коледна елха – арменска традиционна песен
Джелем, джелем – традиционна ромска песен
Е-ресурс
Представяне на фолклорни традиции, песни, музика и инструменти – арменци и роми. Познаване на техни песни, танци и
празници. Откриване на сходства и различия в различни фолклорни традиции.

19

№ по
ред

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

(1)
30

(2)
15

31

16

32-33

16-17

34

20

(3)
Фолклорната музика на Балканите

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(4)
НЗ

(5)
Запознаване с музикалната фолклорна култура на балканските народи – на Гърция, Румъния.

У

Разширяване на знанията и музикалната култура за традиционната музика на Балканите – сръбски, македонски, турски фолклор.

Какво знаем за музиката дотук

П

17

В света на музиката

О

35

18

Можем да се оценим сами

К

Преговаряне на знания, усъвършенстване на умения и компетентности по отношение на: инструментални камерни състави;
метроритмичното разнообразие на българския фолклор; български музикален фолклор – Шопско, Северна България; фолклор на етносите в България; фолклор на Балканите.
Проявяване на умения за обобщаване на знания; за обобщаване на проблеми, свързани с изучавани музикални творби
за пеене и възприемане по отношение на:музикалните инструменти и тяхната история; съвременните дигитални технологии в музиката; музикалните жанрове; български музикален фолклор; фолклорът на други народи и етноси.
Проява на умения за концентриране, организиране за участие в групова форма на работа за оценка и самооценка на
постижения.

36

18

У

Осъзнава действието на формообразуващите принципи повторение и контраст в проста триделна форма, както и основните ѝ характеристики.

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

(7)
Учебник – с. 38
Моята червена ябълка – гръцка народна песен
Чучулигата – румънска фолклорна популярна мелодия, Дж.
Замфир
Е-ресурс
Представяне на фолклорни традиции, песни, музикални инструменти, танци от Гърция и Румъния. Откриване на сходства и
различия в различни фолклорни традиции от Балканите. Познаване и коментиране на практики, форми, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.
Учебник – с. 39
Групова
Сватбарско хоро – фолклорна музика от Сърбия
Дафино, вино червено – народна песен от Македония
Моя Лейла – народна песен от Турция
Е-ресурс
Проследяване, коментиране, анализиране на различни аспекти,
свързани с музикалните фолклорни традиции на Балканите.
Изразяване на отношение, аргументиране. Проява на толерантност към чуждо мнение и предпочитания. Развитие и формиране на умения и компетентности за проектна дейност – изработване на музикална карта на Балканите.
Учебник – с. 40-41
Устна
Познаване, разграничаване, анализиране на различен музикален
Индивидуална
материал по определен критерий и във връзка с основни тематични
направления. Решаване на тестови задачи, на казуси, участие в музициране и танцуване. Използване на съвременни дигитални средства.

Учебник – с. 42-43
Отговаряне на въпроси, обобщаване на знания в таблици и
схеми. Сравняване, разграничаване, групиране на музика и музикални явления по определен признак. Представяне на мултимедийна информация.

Устна
Индивидуална
Групова

Учебник – с. 44-45
Е-ресурс
Активно участие в оценка и самооценка – на лични и групови
постижения. Проява на толерантност по отношение на различните възможности на съучениците.
Учебник – с. 46-47
Полка-йодлер – немска народна песен
Розамунда – Яромир Войвода
Лендлер – Франц Шуберт
Ирландска и келтска традиционна музика
Реката на живота – традиционна индианска песен
Колко си красива – мексиканска традиционна музика
Уимоуе – песен от Южна Африка
Е-ресурс
Слушане и коментиране на фолклорна музика от различни
национални култури – жанрове, музикално-изразни средства,
практики. Откриване на сходства и различия в музика от различни фолклорни традиции. Разпознаване на фолклорна музика
от различни страни по характерни белези.

Състезателна
Устна
Писмена
Индивидуална
Групова
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
№ по
ред
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по ред

Тема на урочната
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

37

19

38-3940

19-20

41

21

42

21

43

22

44

22

22

У

Затвърдяване на знанията за различни музикални традиции
и практики от света. Разпознаване на фолклорна музика от
европейски страни.

Репетиция в танцов
клуб

Н

Събиране и използване на информация при поставени задачи в извънучилищна среда – в танцов клуб. Споделяне на
впечатления. Прилагане на знания. Запознаване с различни
танцови стилове и жанрове в реална творческа и репетиционна среда.

Музикалните форми. Сложна триделна форма

НЗ

Разбиране на структурата на сложна триделна форма в музиката, на нейни характерни белези, на проявяване на основни
формообразуващи принципи.

У

Осъзнаване на сложна триделна форма в музиката – структура, принципи на развитие на музикално-изразните средства. Откриване на формата в музика.

НЗ

Познаване на представители на българските композитори
класици. Свързване на имена с изучавана музика. Разбиране
на значението им за развитието на музикалната култура в
България.

У

Осъзнаване на приноса на българските композитори класици
за развитието на българската музикална култура.

Български композитори класици

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

Учебник – с. 48
Групова
Фадо музика
Проектна
Танго-фламенко
Самовар – руска народна музика
Е-ресурс
Слушане, наблюдаване, анализиране, коментиране на фолклорна музика от различни европейски държави. Сравняване на
специфична проява на музикално-изразни средства. Представяне на фолклорната музика по света – проектна дейност.
Учебник – с. 49
Наблюдаване, коментиране на посещение на репетиция на танцов клуб. Самостоятелно и групово участие в учебна дейност
извън училище. Използване на знания.
сложна триделна форма

Учебник – с. 50
Аз съм тук, Инезилья“ – М. Глинка, А. С. Пушкин
Менует – Л. ван Бетовен
Е-ресурс
Слушане, наблюдаване, анализиране на музикално-изразни
средства, принципи на формообразуване в сложната триделна
форма в подходяща музика. Графично моделиране на формата.
Учебник – с. 51
Приятели – Ст. Диомов, Г. Белев
Монтеки и Капулети от Сюита № 2 из балета „Ромео и Жулиета“ – С. Прокофиев
Е-ресурс
Изпълнение на песни с акцент върху изобразяване на музикално-художествения образ с достъпни изпълнителски средства.
Самостоятелно графично моделиране на сложна триделна форма. Разпознаване на основните дялове на формата в звучаща
музика.
Учебник – с. 52
Из симфонична сюита „Приказка“ – П. Стайнов
Е-ресурс
Слушане и коментиране на музика от П. Стайнов, Актуализиране на стари знания, свързани с неговото творчество.
Учебник – с. 53
За теб, Българийо – Т. Русев, М. Белчев
Рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров
Е-ресурс
Пеене на утвърдени песни, избор на репертоар за честване на
националния празник на България. Анализиране, коментиране
на формообразуване, музикално-изразни средства в класически
образци от творчеството на българските композитори класици
– П. Владигеров; на значението на творчеството им за развитието на музиката в България, на определени жанрове музика.
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№ по
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Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Вид на
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

45

23

Български композитора класици

НЗ

Обогатяване на знанията за българското музикално изкуство
на българските композитори класици. Познаване на значими
произведения в творчеството им.

46

23

Български музикални фамилии

У

Затвърдяване на знанията за творчеството на български композитори класици. Обогатяване на знанията за българското
музикално изкуство с ярки имена в българската музика. Осъзнаване на значението им и в световен аспект – в миналото
и днес; на връзката между поколенията.

47

24

Музикалните форми. Вариационна
форма

НЗ

Запознаване с вариационна форма. Разбиране на формообразуващи принципи при изграждането й.

48

24

У

Осъзнаване на основни характеристики на вариационна форма. Усъвършенстване на умения за разпознаване на вариационна форма.

49-50

25

Магията на природата в звук и
емоция

Н

Събиране и използване на информация при поставени задачи в извънучилищна среда – звуците в природата.

51

26

Какво знаем за
музиката от този
раздел

П

Притежаване и демонстриране на знания, умения и компетентности, свързани с музиката според учебното съдържание и изисквания на учебната програма.

24

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

Учебник – с. 54
Из Гротесктна сюита „Бай Ганьо“ – В. Стоянов
Из Танцова драма „Нестинарка“ – М. Големинов
Е-ресурс
Слушане, наблюдаване, коментиране по различни параметри на
музика на българските композитори класици – В. Стоянов, М.
Големинов. Използване на изразни средства като ориентир при
разпознаването на музикална творба.
Учебник – с. 55
Писмена
Обичам те, Родино – Л. Пипков, Е. Багряна
Групова
Из Пролетни приумици – Л. Пипков
Пеене, слушане на музика от български композитори класици.
Разпознаване на тяхна музика. Актуализиране на знания от
пети клас. Свързване на фамилии – творци в музикалното изкуство; разпознаване на техни творби.
вариационна Учебник – с. 56
Устна
форма
Nel cor più non mi sento – Дж. Паизиело
Индивидуална
Вариации по тема от Паизиело – Л. ван Бетовен
Е-ресурс
Откриване на действието на формообразуващите принципи във
вариационна форма. Обясняване на ролята на изразните средства в слушана и изпълнявана музика. Графично моделиране на
вариационна форма.
Учебник – с. 57
Из Вариации по тема от Паганини – Е. Л. Уебър
Е-ресурс
Използване на изразните средства като ориентир при разпознаването на инструментална творба. Проследяване и откриване на
принципите на формообразуване в подходяща музика.
Творчески дейности, свързани с принципа на варирането.
Учебник – с. 58
Наблюдаване, записване, споделяне, коментиране на жива звукова среда. Самостоятелно и екипно участие в учебна дейност в
извънучилищна среда. Проявяване на толерантност към чужди
впечатления, мнения.
Слушане на звукове от природата; анализиране качествата на
звуците от природата; създаване на асоциации, свързани с конкретен звук.
Учебник – с. 59
Е-ресурс
Използване на изразните средства като ориентир при разпознаването на инструментална творба. Отразяване на музикални
форми с подходящи графични символи. Свързване на определени изучавани танци и жанрове с техни характеристики. Свързване на българските композитори класици с изучавана в клас
тяхна музика. Подбиране на подходяща музика за изпълнение
на танц.
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52

26

НЗ

Познаване на специфичните особености на българските обичаи Ладуване, Пеперуда и Герман.
Формиране на представа за традиционните обреди и обичаи,
народни вярвания и съпътстващи ги музикални практики –
песни, танци и свирни.

53

27

У

Осъзнаване на основни обреди. Отнасянето им към календарния цикъл на българина. Познаване на наричания и народни песни, свързани с изучаваните обреди. Разширяване
на знанията – Еньовден.

54

27

НЗ

Познаване на основни типични белези на фолклор от Добруджа.

55

28

У

Осъзнаване на основни характеристики на добруджанския
фолклор. Разпознаване по характерни белези на добруджански фолклор. Посочване на добруджански изпълнители.

56

28

НЗ

Познаване на танците в практиката и в творчеството на
композиторите. Разбиране на същността на танците гавот,
полонез и мазурка. Осъзнаване на процесите на функциониране на музиката и преминаването на танците от музика за
танцуване в музика за концертния подиум.

57

29

У

Осъзнаване на основни характеристики на танци. Разбиране
на функционирането на музиката – в ежедневието и в концертната практика.

26

Фолклорна музика
и обредност

Български музикален фолклор.
Фолклорът на Добруджа

Музика и танци.
Танците в творчеството на композиторите

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

Учебник – с. 60
Ладо, Ладо – народна песен
Провикна се Здравко – народна песен
Пеене, слушане, коментиране на музика, свързана с Ладуване,
Пеперуда, Герман. Обясняване на смисъла, значението и спецификата на основни фолклорни
обреди от календарния цикъл. Споделяне на впечатления от
лични наблюдения.
Учебник – с. 61
Лет летела пеперуга – народна песен
Китка обредни песни
Е-ресурс
Пеене, слушане, коментиране на музика и музикално-изразни
средства, свързани с обредите. Сравняване на празници и обреди.
Учебник – с. 62
Седнали са ми терзии – народна песен
Лале ли си, зюмбюл ли си – народна песен
Сборенка
Е-ресурс
Определяне на границите на областта. Пеене, слушане, наблюдаване на музика от Добруджа. Коментиране на същността на
оригинален и обработен фолклор. Откриване на липса на пулсация – безмензурност.
Учебник – с. 63
Йотдолу иде сламена кола – народна песен
Добруджанска сюита
Е-ресурс
Анализиране на добруджански фолклорни образци. Сравняване на
фолклорна музика в конкретни примери по определи параметри.
Учебник – с. 64-65
Гавот – Ж. Б. Люли
Мазурка из балета Копелия – Л. Делиб
Полонез – Фр. Шопен
Чардаш – Монти
Хабанера из Танцова сюита „Кармен“ – Ж. Бизе
Слушане, разпознаване, характеризиране на танци – в танцовата и композиторската практика. Коментиране на танцови жанрове – в миналото и днес. Различаване и откриване на характерни особености на танци – ритъм, метрум, музикална форма,
характерни движения.
Учебник – с. 66
Сиелито линдо – мексиканска популярна песен, б.т. Р. Чакърова
Валс и мазурка из сюита „Маскарад“ – А. Хачатурян
Микс от танцова музика от XX век
Слушане, наблюдаване, разпознаване, коментиране на танцова
музика в различни практики.
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седмица
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(4)

(5)

58

29

Българска популярна музика

НЗ

Познаване на имената на представители на българската популярна музика – композитори, автори на текст, артисти-изпълнители. Свързване на имената им с техни песни. Обясняване на понятието саундтрак.

59

30

У

Категоризиране по определени белези на популярната култура и музика в България.

60-6162

30-31

Репетиция на рок
група

Н

Събиране и използване на информация в извънучебна среда
– репетиция на рок група. Споделяне на впечатления, преживявания от жива творческа среда.

63-64

32

Какво знаем за музиката

П

Притежаване на основни знания за музиката според предвиденото в учебната програма. Проявяване на отговорност,
наблюдателност и въображение.

65-66

33

В света на музиката

О

Проявяване на умения за обобщаване на знания, за приложение на умения и компетентности, свързани с изучавани
музикални творби и прилагането им нова ситуация.

67

34

Можем да се оценим сами

К

Изявяване на музикални способности. Притежаване на основни знания за музиката според предвидените в учебната
програма. Проявяване на отговорност, наблюдателност и
въображение; на толерантност към предпочитания, възможности, мнение.

68

34

Резерв

28

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

саундтрак

Методи и форми
на оценяване
Забележка
по теми и/или
раздели
(8)
(9)

Учебник – с. 67
Хора и улици – Б. Карадимчив, И. Атанасов
Замълчи, замълчи – П. Ступел, В. Ханчев
Пеене, слушане, коментиране на българска популярна музика,
вкл. от филми. Изразяване на отношение, проява на толерантност към мнения и предпочитания.
Учебник – с. 68-69
Нашият град – Б. Карадимчев, А. Петров
История с китара – Г. Минчев
Е-ресурс
Пеене, слушане, коментиране на българска популярна музика.
Изразяване на отношение, проявява на толерантност към мнения и предпочитания.
Използване на съвременните компютърни технологии и съвременни комуникационни канали за реализиране на музикална
продукция в публичната сфера при решаване на учебни задачи.

Учебник – с. 70
Е-ресурс
Наблюдаване, коментиране на репетиция на рок група. Самостоятелно и в екип участие в учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда.
Учебник – с. 71-72
Устна
Е-ресурс
Индивидуална
Проследяване, коментиране, анализиране, на различни аспекти
на музикалното изкуство. Отговаряне на въпроси. Музициране –
песен, метроритмични примери.
Учебник – с. 73-74
Лятна фиеста – Св. Лобошки, Б. Мирчев
Петър плет плете – Печенката
Отговаряне на въпроси. Разсъждаване и показване на знания
в обобщителни таблици. Подбиране, сравняване, групиране на
информация и знания по определен признак. Избиране на музика по определени критерии.

Писмена
Устна
Индивидуална
Групова

Учебник – с. 75-76
Музициране, танцуване. Проследяване, коментиране, анализиране на различни аспекти, свързани с музиката. Отговаряне на
въпроси.
Активно участие в състезание. Формулиране на мнение. Защитаване на позиция. Търсене на словесен израз за различни аспекти на музикалното изкуство.

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
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ЗА СТРАНИЦИТЕ В УЧЕБНИКА
Годишното разпределение, организирането на музикалния материал и на основните цели и задачи в
конкретните уроци, е нашата интерпретация на осъществяване на основните изисквания за работата по
музика в 6. клас според учебната програма. Ние предлагаме само примерното им конкретизиране в разработени възлови моменти за страници от учебника. Естествено е, че съществуват безбройни варианти
за реализирането на всяка тема, за представянето на всяка песен и музика, на подходите и задачите при
осъществяване на целите и задачите на всеки час. Затова смятаме, както и друг път сме го аргументирали, че посочването на конкретни стъпки и алгоритъм за работа, задължителни форми на работа за всеки
урок, точно изброяване на целия възможен музикален материал (песни и друга музика) и т.н. е неприемливо. Това е в противоречие със спецификата на музикалното изкуство и обучението по музика. Вие,
според вашето виждане и според индивидуалните особености на учениците, може да използвате тези
основни насоки и да ги претворите по ваш пълноценен начин. Всичко това убедено ни дава основание
да акцентираме върху:
• формулирането на целта и задачите на уроците;
• насочване на вниманието към основния музикален материал – това е само новата за часа музика, а
вие преценявате каква друга музика от учебника да включите (а може би и извън него);
• някои насоки за работа, за задачите, както и към тези в е-ресурса;
• някои примери за интерактивни форми на работа, на интегративни връзки, игрови подходи, форми
на контрол, конкретни наблюдения и акценти в анализи на музика.
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УРОК 1: КАКВО ЗНАЕМ ЗА
МУЗИКАТА

К А К В О З Н А Е М З А М У З И К А Т А?

Междучасие
музика Васил НайдеНоВ
текст ЖиВко колеВ

Вид на урока: за преговор.

Щом звънецът бие, сякаш че с магия
класната ни стая оживява. Ла-ла-ла…
Литват тебешири и със весел глас
пее всеки от нас. Ааа…

Цел на урока: изявяване на музикалните способности на учениците в разнообразни дейности;
преговор и обобщаване на знанията от предходната учебна година.

Припев:
Фа, ми, фа, фа, фа, ми, ре, ла,
сол, ла, до, сол, сол, ла, до, хей,
сол, ла, до, сол, сол, ла, до, ре,
ла, си, ла. Ааа…
Слънцето наднича с поглед на момиче
над море от сини тетрадки. Ла-ла-ла…
Може би се радва, че след всеки час
пее всеки от нас.

Задачи на урока: използване на знания за
видовете музикални форми в конкретни задачи;
прилагане на знанията за музикално-изразните
средства; разпознаване по звучност и състав на
различни оркестри; определяне на принадлежност на музикални инструменти към установените в практиката видове и групи; различаване по
основни типични белези на музикален фолклор
от изучаваните области.

Припев
Слънцето се радва, че след всеки час
пее всеки от нас.

Група

Е-ресурс
Стр. 6
В задача 1 учениците свързват имена на автори
с тяхното произведение.

Материали,
от които
са изработени

форма, големина, начин на създаване на звука.
И все пак те са обединени в групи според свои
основни характеристики.
Допълнете липсващата в
Начин на
Звучене
звукоизвличане
таблицата информация.
Използва се
лък или...

■ Припомнете си инстру-

Изработени
основно от дърво
Бляскаво,
мощно, призивно
Ударни
инструменти
Използват
се клавиши

Основен музикален материал:
• за пеене: „Междучасие“ – м. Васил Найденов, т. Живко Колев;
• за слушане – по избор.
Насоки за работа
Новата песен насочва вниманието на учениците към радостта от общуването със съучениците и
удоволствието от пеенето. В урока шестокласниците изпълняват и любими песни от 5. клас, както и от
извънучилищна среда. Изразяването на мнение за
начина на изпълнение е съществен момент за регистриране на техните знания и умения.
В урока са представени разнообразни задачи, които целят да се обхване голям обем от
изучаваното в пети клас. Задачите са примерни
и насочват учителя към принципите за тяхното
съставяне. За да не се превърне урокът в скучно изброяване на факти, препоръчваме да се използва много музика, мултимедийни технологии,
презентации, състезателни игри и др.
Слушането на музика с конкретна задача е основна дейност, от която е добре да се изхожда преди разработването на някои от задачите. Това ще
активира мисленето на учениците и ще им помогне
при осмислянето на различни музикални явления.

Въпроси и задачи

■ Музикалните инструменти са различни по звук,

Припев

ментални произведения,
създадени за различни
оркестри. Посочете по
една творба, оставила
най-силно впечатление у
вас, за всеки вид оркестър.
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музика и текст Цветан
Радославов

Химн на Република
България – „Мила
Родино“

музика Лудвиг ван
Химн на Европа – „Ода
Бетовен, български
на радостта“
текст Асен Разцветников
музика Емануил
„Татковина“
Манолов, текст Петко Р.
Славейков
Петко Стайнов

„Тракийски танци“

Верни твърдения

Неверни твърдения

1

5

4

2

6

3

В задача 2, отг. 2, 3.
В задача 3 отг.1.Сюитата е вид жанр, 2.Капелмайсторът е диригент на духов оркестър, 3.Рондо
е вид музикална форма, 4. Зурна е вид музикален
инструмент.
Стр. 7, задача 1

8

В задача 2, отг. 1, 2, 3.

7
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УРОК 2: МОЖЕМ ДА СЕ
ОЦЕНИМ САМИ

МоЖеМ да се оцеНиМ саМи
■ Посочете с кои музикални инструменти свързвате следните изображения.

Вид на урока: за контрол и оценка (входно
ниво).

■ Назовете инструментите, които са част от симфоничния оркестър.
• зурна
• акордеон

Цел на урока: демонстриране, оценка и самооценка на знания, умения и компетентности,
свързани с музиката; проява на толерантност към
различни мнения, предпочитания, възможности.

■

Е-ресурс
В задача 1 учениците избират отговори на въпроса кое е важно, когато учениците изпълняват
песен пред публика. Отговор: 1 – знаете текста
наизуст, 2 – имате добро сценично поведение; 4
– вживявате се в изпълнението.
Останалите отговори са провокативни. Задачата е повод да се коментират различни изпълнителски похвати, които правят изпълнението
атрактивно.
В задача 2 учениците попълват пропуснатите
думи.
1. Сарабанда е е старинен испански танц.
2. Простата триделна форма има три дяла.
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• тамбура
• туба

Каква е подредбата на инструментите в
симфоничния оркестър? Обяснете какъв
е принципът ѝ.

■

• пиколо
• фагот

• орган
• тимпани

Чуйте музикалния пример и определете
какъв вид оркестър звучи в различните
откъси.

■ Посочете имена на първи български професионални композитори и изпейте техни песни.
Кое прави тези песни специални? От кои песни са нотните примери?

Задачи на урока: слушане на музика с определени задачи; синхронизиране на изпълнението с
общата звучност; решаване на задачи.
Насоки за работа
В урока учениците имат възможност да покажат знанията и уменията си и сами да определят
нивото им. Засягат се понятия като метроритъм,
традиционен фолклор, репертоар, композитор,
изпълнител, двуглас, сюита и др.
Можете да проведете часа стандартно или да
го организирате в състезателна форма – с участници и оценяващи. За оценката или самооценката е необходимо: да прецените каква част и
кои въпроси и задачи ще участват в оценката; да
им дадете съответна „тежест“ (брой точки); да
коментирате критерии за тяхното реализиране,
особено при тези, които са свързани с изпълнение (вж и задача от е-ресурс – там има конкретни
предложения-критерии), а не с отговор на въпроси, както и да ги натоварите със съответната
им стойностна оценка; да определите скалата на
оценяване (напомняме, че стандартно над половината от общия брой точки формират оценка
„среден“).

• пиано
• цугтромбон

■ Коя от следните области не е музикалнофолклорна?
• Пиринска

• Тракийска

• Рилска

• Старопланинска

• Родопска

■ Допълнете изреченията.
Неделинският двуглас е характерен за… фолклорна област.
Фолклорната област с най-разнообразни метруми и ритми е…
Предимно правите – сключени, водени, хорà са характерни за… фолклорна област.

■ Кои танци участват в старинната сюита?
• алеманда

• жига

• джайф

• валс

• сарабанда

• куранта

• фокстрот

■ Чуйте музикалния пример. Кои танци могат да се танцуват на музиката от него? Защо?
■ Изпълнете следния съпровод на подходяща песен:
■ Кое твърдение не е вярно?
• Сюитата е многочастно музикално произведение, състоящо се от няколко различни по характер части.
• Химнът е тържествена песен за възхвала.
• Музикалноизразните средства определят музикалната форма.
•

и

са неравноделни размери.

• CD-ROM, DVD-ROM са вградени устройства в компютъра.
• За да работи със звук, всеки компютър се нуждае от звукова карта.
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3. Кавалът е дървен духов инструмент.
4. Каба гайдата е характерен музикален инструмент за родопската фолклорна област.
5. Лазаруването е стар български обичай.

УРОК 5
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Осъзнаване на възможностите
на компютърните технологии във връзка с музикалното изкуство. Притежаване на знания и на
умения за работа в дигитална среда – слушане,
редактиране, записване на музикална информация чрез подходящ софтуерен продукт.
Задачи на урока:
Използване на знанията, уменията и компетентностите за работа в дигитална среда – търсене, слушане, редактиране, записване на музикална информация.
Използване на съвременни комуникационни
канали за реализация на музикална продукция в
публичната сфера.
Анализиране и обосноваване на мнение за звученето на музика, създадена в дигитална среда.
Редактиране и записване музика в различни
звукови формати със средствата на специализиран софтуер.
Основен музикален материал:
• за пеене: О, Сузана – Ст. Фостър, бълг. текст
М. Ангелова;
• за слушане: Серенада – Фр. Шуберт; Несбъдване – Сл. Николов, БТР.
Насоки за работа
Съществена част от този урок е работата със
специализиран софтуер за създаване, редактиране, съхраняване на музикална информация. За тези
от вас, които желаят да използват готови модели,
предлагаме един MIDI файл – мелодия на песента
„Прехвръкна птичка“ (позната на учениците от началното училище). Тази мелодия е отразена в учебника с грешен нотен текст, с насоки за редактиране
според учебната задача. Така че можете спокойно
да отворите този приготвен от нас файл в музикален редактор, който поддържа MIDI формат и може
да извърши необходимите промени – поправяне
на сгрешените тонове, избор на различно темпо и
различни музикални инструменти за просвирването на мелодията, записване в подходящ формат. А
това са например нотните редактори MuseScore
или Sibelius, мощните специализирани Sonar или
Cubase. Не е от значение кой ще е софтуерът (съществуват и други), с който ще се демонстрират
възможностите на подобни продукти. Важно е да се

Българска земя

Пъпеш

музика йосиФ чешМедЖиеВ
текст слаВчо красиНски
Вс „доМиНаНта“

музика руМеН боядЖиеВ и коНстаНтиН цекоВ
свирят Фсб

Щом се люшнат и запеят твойте пролетни нивя,
с теб се радвам и живея, скъпа българска земя.
Ти си нашта люлка свята и под твоя ведър свод
пълна с гордост е душата, че съм син на тоз народ.
В топла вечер ли из мрака свири някъде кавал,
или песен пей селякът – песен в радост или в жал?
Тази песен аз жаднея. С тази песен на уста
с теб се радвам и живея, скъпа българска земя!

Въпроси и задачи

■ Споделете впечатления от предаване

по телевизията, свързано с музиката.

■ Познавате ли радио- и телевизионни
канали за различен вид музика?

■ Посочете примери на електронна
и компютърна музика.

■ Опишете професията на диджея.
■ Потърсете информация и представете
група ФСБ и група „Сигнал“.

В света съществуват много и различни
форуми, посветени на ЕЛЕКТРОННОТО И КОМПЮТЪРНОТО МУЗИЦИРАНЕ И ТВОРЧЕСТВО – за
създаване на музика с компютърни технологии,
за аранжиране, за мултимедийно представяне на
музика, за изпълнение на музика с участието на
електронни инструменти.
Безплатен софтуерен продукт за писане на ноти
и за създаване на нотна партитура е MUSESCORE.
За определени видове запис, редактиране,
съхраняване на музика може да се използва
свободната програма AUDACITY. Аранжиментите
на музика се създават в професионални
музикални редактори – SONAR, CUBASE и др.

■ Открийте грешките в нотния текст, като

проследите наименованията на тоновете
и други указания под нотите. С помощта
на учителя поправете сгрешеното направо
във файла на компютъра, в съответния
музикален редактор. Променете темпото.
Изберете различни музикални инструменти.
Запишете различни варианти в звуков
формат, който позволява програмата.
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даде шанс на учениците да се докоснат до възможностите на дигиталните съвременни технологии,
свързани с музиката; да направят сами елементарни стъпки в писането на нотен текст, в аранжирането на мелодия, в случая – промяна в звученето
на зададена готова мелодия. А ако разполагате с
достъп до компютърен кабинет с интернет, можете
да влезете в дигиталения свят, свързан с музиката.
Верният нотен текст на песента „Прехвръкна
птичка“ е:

Е-ресурс
Предоставяме ви и видео файлове, които показват работа в дигитална среда във връзка с
изискванията на учебната програма. Първият
файл демонстрира конкретните действия за реализиране на задачата от учебника в нотния редактор Sibelius. Вторият видео файл представя
по-задълбочена работа за създаване на дигитален
аранжимент в професионалния Sonar.
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УРОК 6: МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ –
В МИНАЛОТО И ДНЕС

МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ –
В МИНАЛОТО И ДНЕС
О, Сузана
Серенада

Вид на урока: за нови знания.

ФраНц шуберт

Цел на урока: Запознаване с развитието на
музикалните инструменти от миналото до днес.
Разбиране на влиянието на новите технологии
за развитието на съвременни музикални инструменти. Различаване на акустични от електронни инструменти по тембър и изразни възможности.
Задачи на урока:
• Разкриване на значението на новите технологии за развитието на музикалните инструменти
– възможности и изразност;
• Коментиране на особености, прилики и разлики между класическата акустична китара и
електрическата китара – тембър, външен вид;
• Употреба на електрическите китари в съвременната музикална практика;
• Формиране на представа за разновидности
на електрическата китара.
Основен музикален материал:
• За пеене: О, Сузана – музика Стивън Фостър, бълг. текст Мариета Ангелова;
• За слушане: Несбъдване – музика, текст,
оркестрация Славчо Николов, аранжимент БТР,
изпълняват рок група БТР и Мариана Попова;
Серенада – Франц Шуберт.
Насоки за работа
В урока е представен музикалният инструмент китара в неговото историческо развитие.
Инструментът е добре познат на учениците и затова акцентът в урока е към промяната и новите изразни възможности, които китарата има от
началото на ХХ век с появата на електрическите
китари. Съществена задача е да се формира ясна
представа как се променя конструкцията на инструмента, как това влияе на тембъра и функционирането му. Появата на електрическата китара
и нейните разновидности, както и създаването на
съпътстваща озвучителна апаратура променят
функционирането на музиката: възникват нови
стилове и нови музикални състави – рок групите.
Променя се звученето на джаз и поп музиката.
Затова е важно да бъде изяснено как технологии-
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Несбъдване

музика стиВъН Фостър
български текст Мариета аНгелоВа

Андре
Сеговия

Ерик
Клептън

музика и текст слаВчо НиколоВ
аранжимент бтр
пеят рок група бтр и МариаНа попоВа

Музикалните инструменти са изумителни творения на човека с
много древна история. Трудно можем да кажем как точно е изглеждал първият музикален инструмент. Във времето музикалните инструменти са се променяли, усъвършенствали, а други
напълно са изчезнали.
класическата акустичНа китара е един от много слушаните и
популярни инструменти. Има дълга история, която започва от
Испания през ХV в. Китарата е солов, но и чудесен съпровождащ инструмент. Музика за китара са писали композитори като
Шуберт, Вебер, Берлиоз, Паганини и др.
В началото на XX в. се появяват първите електрически китари.
Те имат плътен корпус, а звукът им може да бъде чут само
чрез озвучителна апаратура. Електрическата китара е един от
основните инструменти в рокгрупите, в джаза и попмузиката.
рокгрупа – вокално-инструментален състав с
електромузикални инструменти за изпълнение
на рокмузика. В най-разпространен вид
включва: вокалист, соло китарист, бас китарист,
барабанист, клавирист (понякога втори китарист)
триола – ритмична група, получена при разделяне на
тоновата трайност на три, вместо на две равни части

серенада – музикална творба, изпълнявана вечер на

открито в нечия чест, за изразяване
В СЕРЕНАДА Шуберт използва
на любовта към близък човек
ритмичната група ТРИОЛА.
Въпроси и задачи
На музиката на песента „О,
■ Потърсете информация за музикалния инструмент,
Сузана“ танцуват в Америка.
на който свири героят от песента „О, Сузана!“.
Наричат такава музика КЪНТРИ.
■ Какви разлики откривате във външния вид между
ПЪРВИТЕ РОКГРУПИ се появяват в САЩ и
електрическата и акустичната китара?
Великобритания в средата на миналия век.

■ Запознайте се с двете изпълнения на „Серенада“
от Шуберт. Разпознавате ли в кой от примерите
звучи електрическа китара и в кой – акустична?

■ Ще се промени ли характерът на музиката на

„Серенада“, ако се промени ритмиката на темата?

■ Направете своята ТОП 5 класация на най-добрите
китаристи, на предпочитани рокгрупи.
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те днес влияят при изработването и най-вече звученето на музикалните инструменти.
Слушането на подбраните музикални творби е
дейност с конкретни задачи – да илюстрират приложения на китарата в различни жанрове и стилове, както в музика от 19 в., така и в съвременни
творби.
Освен илюстриране на различните темброви и
изразни възможности на китарата в развитие, в
урока е предвидено място и за понятията рок група, триола и серенада. И трите понятия са много
добре подкрепени от музиката за слушане.
Задачите конкретно подпомагат работата в
урока и осъзнаването на разновидностите на
музикалния инструмент, специфичното му приложение и тембър, разпознаване на акустична и
електрическа китара в музикалните илюстрации.
Не по-малко важно е учениците да получат информация за известни български и чужди виртуози на китарата.
Уменията за работа в интернет среда могат
да бъдат използвани за групова или индивидуална проектна задача – представяне на известни
изпълнители на китара. Това е и прекрасна въз-

можност за изява на личен избор, предпочитание
към изпълнител и убедителна аргументираност
на това защо и какво харесват в изпълнение или
музикална творба.
Е-ресурс
Предвидените задачи в електронния ресурс са
в подкрепа на знанията за музикалния инструмент китара и развитието му до днес.
Задача 1 изисква комбинирането на фотос с
име на известни китаристи: Джими Хендрикс,
Би Би Кинг, Брайън Мей, Ерик Клептън, Карлос
Сантана.
В Задача 2 се разпознава тембър на видове китари, прослушват се 3 аудио примера. Електрическа китара звучи в откъс 2.

УРОК 7
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Затвърдяване и разширяване на
знанията за развитието на музикалните инструменти от миналото до днес; за ролята на новите
технологии при изработване и функциониране на
съвременни музикални инструменти. Разпознаване на различия между акустични и електронни
инструменти по външен вид, тембър и изразни
възможности.
Задачи на урока:
Слушане на музика в изпълнение на разновидности на клавишни музикални инструменти – пиано и клавесин. Коментиране на влиянието на
технологиите както при изработването на музикални инструменти, така и във връзка със звученето им. Съпоставяне на акустични и електронни
инструменти – по външен вид и звучене. Наблюдаване на употребата на музикални инструменти
днес – приложение в различни инструментални
състави.
Основен музикален материал:
• за слушане: Хумореска и Ръченица из миниатюри „Шумен“ – Панчо Владигеров; Соната –
Доменико Скарлати.
Насоки за работа
Урокът е продължение на темата за музикалните инструменти – затвърдяване и разширяване
на знанията. В центъра на вниманието са клавишните инструменти и тяхната еволюция. Представен е клавесинът – с акцент върху звукоизвличането и определянето му като клавишно-струнен
инструмент. Важно е у учениците да се формира ясна представа за конструкцията, тембъра и
приложението на клавесина – в миналото и днес.
Насочването към специфичния му тембър се основава и на начина на звукоизвличане – не удар
на чукче като при пианото, а своеобразно дърпане на струната.
Пианото е може би един от най-познатите музикални инструменти и при неговото представяне сега е важно да бъде осъзната от учениците
принципната връзка между клавесина и пианото.
И двата инструмента са клавишно-струнни, но
звукообразуването и конструкцията им предопределя различни темброви и изразни възможности. Тук предвидените за слушане музикални

35

Зад. 1
На кой от фотосите има само акустични музикални инструменти? Отговор: този, в който са
отразени цигулка, пиано, китара.
Зад.2
Изисква се поставянето на наименования до
фотосите на пиано, клавесин, синтезатор, орган.
Зад.3
Верни са всички отговори на въпроса „Какво
отличава пианото от останалите инструменти?“.
Това е добър повод да се аргументират всички те.
Зад. 4 е кратък клип /презентация/, представящ
необичайни музикални инструменти.

Соната

„Хумореска“ и „Ръченица“
из миниатюри „Шумен“

доМеНико скарлати

паНчо ВладигероВ

клаВесиНът е струнен клавишен инструмент, предшественик на съвременното пиано, много популярен от ХVІ в. до
ХVІІІ в. Звукът при него се получава чрез защипване на
струните с перце. Обикновено има две или три клавиатури, като всяка звучи с различна сила. Силата на звука при
клавесина не се влияе от силата на натиска върху клавишите. Използван е за домашно и концертно музициране.
Музика за него са създавали много композитори.
Клавесин

Пиано

пиаНото е един от най-популярните инструменти днес. Познавате го
добре от ученото досега по музика. За изобретател на пианото се смята италианецът Бартоломео Кристофори. През 1709 г. той конструира
клавишен инструмент, при който силата на звука зависи от силата, с
която се натискат клавишите. Изработването на музикални инструменти се усъвършенства и развива в крак с
новите технологии. Днес при клавишните
инструменти вече има съвсем ново поколение – електроННи пиаНа, сиНтеЗатори и
др. Притежават неограничени възможности за изпълнение, създаване и
записване на музика, имат голямо
богатство от тембри и нюанси на
звука.
Синтезатор

Въпроси и задачи

■ Каква е разликата между клавишните
инструменти на страницата?

■ Направете характеристика на музикално-

изразните средства, които използва
П. Владигеров в „Хумореска“ и „Ръченица“.
Откривате ли прилика с българския
фолклор?

■ Кои от нотните примери са от „Хумореска“
и „Ръченица“ от П. Владигеров?

МИНИАТЮРИ „ШУМЕН“
от П. Владигеров е цикъл
от пиеси за пиано.
Включва „Приспивна“, „Свиреща кутийка“,
„Селски танц“, „Песен“, „Хумореска“, „Ръченица“.
ИНСТРУМЕНТИ ЧУДАЦИ
Алпийският рог е духов инструмент, може да
достигне до 5 м дължина. Характерен е за
Швейцарските Алпи.
ДОМЕНИКО СКАРЛАТИ (1685 – 1757)
е италиански композитор клавесинист. Смята се
за създател на виртуозния клавесинен стил.
Други майстори на клавесинното изкуство са
Франсоа Купрен, Жан-Филип Рамо, Луи Дакен.
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творби безспорно са много добра опора и илюстрация на клавесин и пиано.
Урокът за затвърдяване на знанията представя
и последното поколение в клавишните инструменти – вече с намесата на новите технологии
– синтезатора. Съществена задача тук е разширяването на знанията за огромното разнообразие
от възможности на синтезатора като инструмент.
Синтезаторът притежава голям набор и нюанси от тембри – имитиращи конвенционалните
инструменти и различни синтезаторни бленди,
възможности за използване на вградени стилови
аранжименти, за създаване и записване на музика и др.
Е-ресурс
Предвидените задачи са разработени с цел затвърдяване на знанията за музикалните инструменти в развитие и разпознаването им както на
външен вид, така и като приложение в музикалната практика.
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УРОК 8: МУЗИКАЛНИТЕ
ЖАНРОВЕ – В МИНАЛОТО
И ДНЕС

МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ –
В МИНАЛОТО И ДНЕС

Завило се вито хоро
НародНа песеН

Мома до момък играт –
пременени, натъкмени,
със мъниста закичени.

Цел на урока: запознаване с особеностите на
различните жанрове; коментиране ролята на изразните средства в музика от различни жанрове;
коментиране функцията на познати жанрове в
миналото и днес

1906 – 1975
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ

РУСКИ КОМПОЗИТОР,
ПИАНИСТ И ПЕДАГОГ

Аз ще ида на хорото
пременена, натъкмена,
кат за сватба закичена.
Ела, любе, на мегдана,
да се хванеш на хорото,
на хорото – баш до мене!

Задачи на урока: Изпълнение на право хоро
– песен и танц. Коментиране на жанрови характеристики на валс и марш в творчеството на
композитори; на ролята на изразните средства
в музика от различни жанрове; на функцията на
познати жанрове в миналото и днес.

Насоки за работа
Жанрът е понятие, за което е необходимо да
се дадат повече примери, за да бъде осмислено
от учениците. Сравнението на жанрови направления от различни изкуства (литература, изобразително изкуство, кино, театър) би подпомогнало
мисленето на учениците.
Тъй като жанровете си взаимодействат по
между си, може да се дадат примери и от подобен
тип влияние. Така напримерq песента е музикално-поетичен жанр. Друга тясна връзка можем да
открием между музиката и танца.
В урока като ярки примери за жанр в музиката са представени освен песен, но също марш и
валс.

дМитрий шостакоВич

Завило се вито хоро
сред това голямо село,
сред селото на мегдана.

Вид на урока: за нови знания.

Основен музикален материал:
• за пеене: Завило се вито хоро – народна песен;
• за слушане: Марш и Валс № 2 из „Сюита за
джаз оркестър № 2“ – Дмитрий Шостакович.

Марш и Валс № 2 из сюита
за джаз оркестър

През вековете се оформят различни видове музикални произведения. Те се различават по предназначение и музикалноизразни средства, характерни белези и особености (ЖаНр).
Маршът е музикален жанр, който ясно се отличава от останалите. Той е характерен със своята отчетлива ритмика,
най-често е в двувременен или четиривременен метрум, в
умерено темпо.
Валсът става популярен в края на XVIII в. във Виена.
Възниква под влияние на различни танци на европейски
народи. Днес като бален танц в тривременен метрум съществува в две основни разновидности – виенски (в бързо темпо) и английски валс (бавен валс). Акомпаниментът
подчертава първото време в метричната група; мелодията
най-често е плавна, грациозна.

Въпроси и задачи

■ Направете характеристика на песента като
жанр.

■ Какво е предназначението на песента и
марша?

■ Какви видове песни и маршове познавате?
ВАЛСЪТ е част от групата на стандартните
танци: английски валс, виенски валс,
куикстеп, фокстрот, танго.

Изпейте или акомпанирайте с ударни
музикални инструменти някои от тях.

■ Какви танци са включени в старинната
сюита? А какви танци може да има в
съвременна сюита?

■ Къде днес се играе хоро?
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Е-ресурс
В задача 1 учениците получават допълнителна
информация за „Джазова сюита № 2“ чрез две
флип-карти.
В задача 2 учениците слушат произведението
на чешкият композитор Юлиус Фучик „Влизането на гладиаторите“. Те определят в какъв жанр
е то.
Отговор: Марш.
В задача 3 на учениците се предоставя линк
към някои от класическите валсове, получили голяма известност.

Допълнителни въпроси:
• По какво ще познаете, че на дадено музикално произведение може да се танцува валс?
• Какви музикални жанрове познавате?
• Досещате ли се за жанрове в другите изкуства?
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УРОК 9: МУЗИКАЛНИТЕ
ФОРМИ. РОНДО

М У З И К А Л Н И Т Е Ф О Р М И.
РОНДО

Вяра, Надежда, Любов

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Обогатяване на знанията на
учениците за музикалните форми. Разбиране на
особеностите на рондо форма.
Задачи на урока: Откриване на действието
на формообразуващите принципи повторение и
контраст в рондо форма; отразяване на рондо с
подходящи графични символи; обясняване ролята на изразните средства в музиката, предназначена за слушане и изпълнение.

музика кристияН боядЖиеВ
текст Михаил йоНчеВ

Всеки от нас носи през дните своята съдба.
Всеки от нас крие дълбоко някаква тъга.
Мъчи се да събере счупени неща.
А всичко е лесно, когато откриеш истина една.
Пътят се вие, бяга далече, а на него – ти,
сам разпилял своя живот, своите мечти.
Искаш да узнаеш днес тайната, а тя
много е проста: има за всички истина една.
Припев:
Вяра, Надежда, Любов е твоето име!
Вяра, Надежда, Любов, Господи, подари ни!
Дълго се бориш, страдаш и търсиш, а краят е един.
Но ти му се смееш с усмивката чиста на своя малък син.
Твоят Бог върви пред теб в радост и беда.
Той ти помага, той ти открива вечна светлина.
Припев

Рондо из
Оркестрова сюита № 2
йохаН себастиаН бах

Основен музикален материал:
• за пеене: Вяра, Надежда, Любов – м. Р. Бояджиев, т. Михаил Йончев;
• за слушане: Рондо из „Оркестрова сюита №
2“ - Й. С. Бах.
Насоки за работа
В настоящата урочна единица централно място
заема Рондо из „Оркестрова сюита № 2“ от Й.
С. Бах. Произведението е създадено по време на
службата на композитора при Херцог Леополд в
Кьотен. В него се долавя влиянието на танцовата
музика. Особеното е, че музиката е предназначена за слушане, а не за танцуване, макар и отделните танци, включени в сюитата, да следват приетите специфични танцови стилистични норми.
Изпълнителският състав на сюитата е от: соло
флейта, струнни инструменти и клавесин, който
като хармоничен инструмент осигурява плътност
на фактурата (част от басо континуо). Частите,
включени в сюитата са: Увертюра, Рондо, Сарабанда, Буре, Полонез, Менует, Бадинера.
Специфичното за Рондо е, че следва особеностите на музикалната форма от типа A B A C A,
но същевременно в музиката се долавя влиянието на танца Гавот (умерено темпо, ауфтактово
фразиране, размер 4/4 ала бреве).
За епизодите е характерна разработъчност –
те не контрастират ярко на рефрена, а развиват
музикалните идеи, заложени в него. Учениците
ще се ориентират за структурата по мелодията.
Това е и музикално-изразното средство, което
се откроява най-ярко при смяната на рефрена с
епизодите. Метрума, темпото и тембрите остават
същите. Има изменения в ритъма, а динамиката
не се променя съществено.
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1685 – 1750
ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ,
НЕМСКИ КОМПОЗИТОР И КЛАВИРЕН
МАЙСТОР.

■ Какви формообразуващи принципи има в
рондото?

■ Чуйте Рондо из Оркестрова сюита № 2.

Сравнете темата и епизодите. Кои изразни
средства се различават най-ярко?
• ритъм
• темпо
• динамика

• мелодия
• метрум
• тембър

И ДО ДНЕС ТОЙ ОКАЗВА

ОГРОМНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ

Въпроси и задачи

МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО

роНдо е музикална форма, при която темата
се повтаря периодично най-малко три пъти.
Между повторенията на темата звучат дялове,
които се отличават от нея. Темата се нарича
рефрен, а дяловете – епизоди. Ще разпознаем
епизодите, като следим промяната в характера
и в изразните средства на музиката.

■ Съставете рондо, като използвате куплет
или припев от песента „Вяра, Надежда,
Любов“ и други учени песни.

А

B

А

C

А
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Тъй като в пети клас учениците се запознават с
рондо-форма, не е предвиден урок за упражнение.
Е-ресурс
В задача 1 учениците търсят промяната, която е
необходима, за да заприлича структурата на стихотворението на рондо-форма от типа A B A C A .
Отг. 2 – да премахнем последната строфа.
Основната идея, заложена в стихотворението е,
че при създаването на музика, която е изкуство, е
необходимо нещо повече от използването на общоприети правила и норми. В случая се има предвид и
се акцентира върху музикалната форма като основен принцип, изграждащ музикалната структура. В
творчеството на големите композитори избраната
музикална форма се пречупва през техния поглед.
За създаването на една музикална творба, която е
ценност, са необходими освен композиторско майсторство (познаване и използване на музикантски
принципи и похвати), но също така вдъхновение и
дори „капчица магия“.
В задача 2 учениците слушат Рондо от немския
композитор Георг Голтерман. Те определят кой е
солиращият инструмент.
Отг. 3 – виолончело.

УРОК 10: МУЗИКА И ТАНЦИ

МУЗИКА И ТАНЦИ
хорхе беН хор

музика и текст даНи МаНолоВа

Да запеем всички ОЕО!
Лято и вълни – боса в пясъка аз лудувам,
а в косите ми – дъх на южно море.
Смях навред звъни,
палми кимат и с мен танцуват.
В ритъма трепти и земя, и небе.

Цел на урока: обогатяване на общата и музикална култура на учениците във връзка с танцовата музика; запознаване с танца самба.

Припев 1:
Ааа.., аз танцувам самба – ОЕО!
Хайде с мене вие – ОЕО!
Тук под слънцето е весело.
Да запеем всички ОЕО.

Задачи на урока: запознаване с произхода и
спецификите на танца самба и с музика, предназначена за него; подбор на подходяща музика за
изпълнение на танц; изпълняване по слух и по
нотен запис на различни ритмични групи.

Чику-чику ну фуба
САМБА ШЕЙКЪР

хосе гоМес де абро

АГОГО

Пак е карнавал –
грим, разкошни пера и маски.
Кой не е видял този свят на мечти?
Пей, танцувай ти, за да стане вълшебно чудо:
самба до зори да владее света.
Припев 2:
Ааа… щом танцуваш самба ОЕО,
знай: ще бъде само за добро.
Тук под слънцето е весело.
Да запеем всички ОЕО!

Основен музикален материал:
• за пеене: Самба фиеста – м. и т. Дани Манолова;
• за слушане: „Маш ке нада“ – Х. Бен Хор; Чику-чику ну фуба – Х. Г. де Абро.
Насоки за работа
Танците и музиката са изкуства, които са тясно
свързани, макар и да притежават свои характерни особености. Изразните средства на музиката
влияят върху танца, както и формата, и характера на музикалното произведение. Танците от
своя страна също оставят отпечатък върху музиката. Това важи с най-голяма сила по отношение
на ритмичните съчетания, характера на танца,
мелодията. Така даже когато танците не се танцуват, а са предназначени за слушане, може да се
усети тяхната специфика.
В урока се разкриват особеностите на танца
самба и ритмите, които го характеризират. Многобройни са примерите от мрежата, които могат
да илюстрират различни разновидности. Самба
присъства като част от групата на латиноамериканските спортни танци и затова е възможност
той да бъде демонстриран от ученици, които се
занимават с тях в свободното си време.
В часа биха могли да се използват и подходящи
ударни инструменти /оригинални или направени
саморъчно от учениците/. Дейността свирене с
ударни инструменти не е непременно запазена
територия за учениците от по-малките класове.
Изпълнението на характерни самба-ритми, комбинирано с рецитация би било атрактивно за учениците и лесноусвоимо.
С шестокласниците може да се разиграе и състезателна игра. Класът се разделя на две групи.
Всяка от групите съставя три кратки ритмични
комбинации в равноделен размер. По един пред-

Маш ке нада

Самба фиеста

Вид на урока: за нови знания.

ЕОЕО…
Припев 1

ГУИРО

В своя съвременен вид саМбата възниква в началото на XX в. в град Рио де Жанейро, Бразилия.
Тя се заражда на основата на танци, донесени от
африканските роби. През 1930 г. самбата става
известна из цялата страна. В зависимост от вида
си самба се танцува самостоятелно или в двойка.
Днес тя е своеобразен символ на Бразилия.
Характерни музикални инструменти за самба са
различни видове китари и ударни инструменти.
Под влияние на американските оркестри след
Втората световна война започват да се използват
и духови инструменти като тромбон, флейта,
кларинет.

Въпроси и задачи

■ Какви изразни средства използва танцовото
изкуство?

■ Изпълнете ритъма с ударни инструменти
или като пляскате с ръце: с длани на
осмините и шестнадесетините,
и с ръце върху краката на четвъртините.

САМБАТА е включена и в
латиноамериканските танци заедно с
джайв, пасо добле, румба, ча-ча-ча.
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ставител от група изпълнява ритмичното съчетание двукратно. След това той посочва кой от
другата група ще го повтори.
По една точка се дава за правилно изпълнение
на ритъма от представителя на група. По две точки се дават за правилно повторение на ритъма
от противниковия играч. Губи се една точка при
невярно изпълнение на ритъм. Печели групата,
събрала най-много точки. Играе се с пляскане на
ръце, използване на звучащи предмети или ударни инструменти.
Е-ресурс
В задача 1 е предоставен съвременният вариант на изпълнение на „Маш ке нада“, който е
добре да бъде сравнен с класическото изпълнение на песента.
В задача 2 учениците слушат изпълнение на
перкусионисти, които свирят на характерни музикални инструменти, акомпаниращи на самба в
нейния специфичен ритъм.
В задача 3 учениците посочват на какви инструменти свири музиканта наречен перкусионист.
Отг. 1 – ударни инструменти.
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УРОК 11

Por una cabeza
карлос гардел

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Обогатяване на общата и музикалната култура на учениците във връзка с танца
танго. Различаване на ключови танцови елементи
на фолклорния, салонния и модерния танц.
Задачи на урока: Слушане и пеене на музика,
свързана с танго. Възпроизвеждане на основни
танцови движения на танго.
Основен музикален материал:
• за пеене: Клоунът - м. Т. Русев, т. Ж. Колев;
• за слушане: Por unа cabeza – К. Гардел; Либертанго – А. Пиацола.
Насоки за работа
Скоро след появата му, тангото става изключително популярно – разпространява се в Европа
и Северна Америка. В наше време съществуват
много видове танго по целия свят: бално танго,
танго фантасия, танго нуево, танго архентино и
др. За учениците е важно да осъзнаят, че това не
е танц на миналото, а че има място в нашето съвремие. Това, че от 2009 година тангото е включено в списъка на Юнеско за световно културно
и природно наследство, е едно от доказателствата за неговата непреходна стойност.
В урока е предвидено учениците да заучат
основните стъпки на танго. Тъй като танцът се
танцува по двойки, учителят би могъл да срещне съпротива от страна на учениците по редица
причини... Важното е да се усети и възпроизведе
характера на тангото, дори и само от тези, които
с лекота ще се включат в това.
Песента, предложена на страницата, притежава характерния плам на тангото.
Изпълнението на характерен ритъм на танго в
подходящо темпо и със съответното настроение
също ще допринесе за това да се улови и запомни
спецификата на тангото.
В урока може да се направи сравнение между
основните танцови елементи на фолклорния, салонния и модерния танц. За учениците е важно да
разберат, че мнообразието е нещо изключително
ценно, че има красота във всеки един танц, дори
за момента той да не е най-популярен.
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Либертанго

Клоунът

астор пиацола

музика тоНчо русеВ
текст ЖиВко колеВ
пее Васил НайдеНоВ

Превива циркът кръглия си гръб,
щом клоунът танцува неуморно.
Но външността излята във калъп
разпада се във тясната гримьорна.
На масата е другото лице –
разстегнато от смях, наивно бяло.
А истинското – в двете му ръце
пред матовото тройно огледало.
АРЖЕНТИНСКО ТАНГО
БАЛНО ТАНГО
Припев:
Клоунът след чаша чай си тръгва, тръгва уморен, Танцът таНго се заражда между 1850 и
изгубва се в прегръдката на мрака.
1890 г. в бедните квартали на Буенос Айрес
Клоунът сега е пак съвсем, съвсем обикновен. (Аржентина) и в Монтевидео (Уругвай).
До утре, до утре, до утре!
Корените на танца могат да се търсят в
До утре вечер в другия спектакъл!
африкански и европейски танцови стилове.
Ла-ла, лей-ла…
Танго се танцува в двойка. Мъжът

Той пак е сам, говори без слова
с предметите от своята окръжност.
Бе писал някой нещо за това,
че клоунът винаги е тъжен,
макар че не на всеки в този свят
безценното предимство е донесъл,
изкуството да бъде вечно млад
и през сълзи дори да бъде весел.
Припев

има водеща роля, а жената го следва.
Танцът танго възниква като социален
импровизационен танц, който дава
възможност на танцьорите да впечатляват
със своите умения, грация и въображение.
1921 – 1992
АСТОР ПИАЦОЛА

1890 – 1935
КАРЛОС ГАРДЕЛ

КАРЛОС ГАРДЕЛ е аржентински певец,
композитор, артист – една от най-значимите
личности в историята на тангото. Рождената му дата
е Световен ден на тангото. Песента POR UNA CABEZA
e използвана в много филми.
АСТОР ПИАЦОЛА е аржентински композитор
и изпълнител на бандонеон. Неговите творби
оказват голямо влияние за обновяването
на музикалния жанр танго.

ХАРАКТЕРЕН РИТЪМ НА ТАНГО

Въпроси и задачи

■ Танцувайте танго, вслушайте се в

музиката и се опитайте да възпроизведете характера на танца.

■ Какви са особеностите на салонните
танци, които познавате?

■ По какво се различават българските

фолклорни танци от самбата и тангото?
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Е-ресурс
В задача 1 учениците получават информация
за тангото от 3 флип-карти. Във втора карта могат да чуят звук от специфичния ритъм на танго;
в трета карта слушат звук от бандонеон.
В задача 2 учениците слушат „El tango de
Roxane“ от Астор Пиацола и определят неговия
характер.
Отг. 1 - енергично, 2 - страстно, 3 - динамично,
4 - драматично, 7 – изтънчено.

УРОК 12:
ИНСТРУМЕНТАЛНИТЕ
СЪСТАВИ

М У З И К А Л Н И Т Е С Ъ С Т А В И.
КАМЕРНИ АНСАМБЛИ
Андалуски романс
пабло де сарасате

Рондо в унгарски стил

Вид на урока: за нови знания.

йоЗеФ хайдН

Цел на урока: Разбиране на особеностите на
камерна музика.
Задачи на урока: запознаване с видове камерни състави: дует, трио, квартет; разпознаване на
изпълнителските състави в различни практики.

1844 – 1908
ПАБЛО ДЕ САРАСАТЕ

Дует (от ит. duetto): 1. Музикална композиция,
предназначена за двама изпълнители (има две
партии); 2. Ансамбъл от двама изпълнители.
Трио ( ит. trio от tre – три) има две основни значения:
1. Камерно произведение за трима изпълнители.
Най-разпространените инструментални триа се
наричат клавирни (за пиано, цигулка и виолончело).
2. Изпълнителски състав от трима музиканти.

ИСПАНСКИ ЦИГУЛАР ВИРТУОЗ
И КОМПОЗИТОР.

Основен музикален материал:
• за пеене: Дон Кихот и Дулсинея - м. З. Попова, т. Й. Янков;
• за слушане: Андалуски романс - П. де Сарасате; Рондо в унгарски стил - Й. Хайдн; Струнен
квартет № 2 - А. Бородин.

СА ПРЕДИМНО ЗА ЦИГУЛКА.

В ТЯХ ЧЕСТО ЗВУЧАТ МЕЛОДИИ

И РИТМИ, ВДЪХНОВЕНИ

ОТ ИСПАНСКИЯ ФОЛКЛОР.

Музиката винаги е била важна част от живота
на хората. В миналото тя често се изпълнявала
от солисти и малки състави в домашна обстановка: любители свирели пред своите близки,
професионални музиканти забавлявали знатни
особи в тесен кръг. Прието е този вид музика
да се нарича каМерНа МуЗика (от лат. camera –
стая). Въпреки че днес тя се изпълнява главно
в концертни зали, ние продължаваме да я наричаме камерна. Концертните зали, в които се
изпълнява такава музика, са известни като камерни зали.

Въпроси и задачи

■ Какви изразни средства е използвал

ДУЕТ

Насоки за работа
Музикалните примери, които сме предложили,
са достъпни, мелодични и носещи ярък заряд.
Малкият брой инструменти, които участват в камерните ансамбли, не означава, че трябва да се
отнасяме към тази музика с по-малко внимание.
Камерната музика носи своя специфична красота. За да се почувства, е необходимо да се натрупа слухов опит. Учениците биха могли да си
припомнят и други изпълнения на камерни състави, които са звучали в часовете по Музика, макар
и с различна цел от настоящата. Може да се направи паралел между инструментални и вокални
камерни състави.
С учениците е добре да се коментира мястото
на камерната музика в съвремието и различните
форми на нейното съществуване.
Песента „Дон Кихот“ притежава характерния
ритъм на танцът самба, което може да се коментира с учениците. А нейните артист-изпълнители
– дует Ритон, са ярки представители на популярната музика у нас години и десетилетия наред, а
това е явен белег за значимост.

НЕГОВИТЕ

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1732 – 1809
ЙОЗЕФ ХАЙДН
АВСТРИЙСКИ КОМПОЗИТОР,
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВИЕНСКАТА

КЛАСИЧЕСКА ШКОЛА.

композиторът Пабло де Сарасате в
„Андалуски романс“, за да пресъздаде
романтично настроение?

■ Какви инструменти изпълняват

„Рондо в унгарски стил“ от Хайдн?
Равностойни ли са те по значение?
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изпълнение на дует цигулка и пиано и дует цигулка и китара.
В задача 2 има информация за двореца „Естерхази“ и за произведението на Йозеф Хайдн „Рондо в унгарски стил“.
В задача 3 учениците посочват коя схема съответства на музикалната форма на „Рондо в унгарски стил“ от Й. Хайдн. Отг. 1.
Стр. 19
В задача 1 на учениците се дава информация за
дует „Ритон“.
В задача 2 се предоставя линк към произведението на Джакомо Росини – „Котешки дует“.

Е-ресурс
Стр. 18
В задача 1 учениците получават информация
от две флип карти. Първата е за значението на
думата романс. Във втората са представени
кратки факти за „Андалуски романс“ на Пабло
де Сарасате. Учениците сравняват романса в
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УРОК 13
Къде си, вярна
ти любов народна

Вид на урока: за упражнение.

музика и текст добри чиНтулоВ

Цел на урока: обогатяване на знанията за камерна музика.

Къде си, вярна ти любов народна?
Къде блестиш, ти искра любородна?
Я силен пламък ти пламни,
та буен огън разпали
на младите в сърцата,
да тръгнат по гората.

Задачи на урока: различаване по състав на
изучаваните инструментални състави: дует, трио,
квартет; пресъздаване на характера на песните
при изпълнение; коментиране на мястото на изпълнителските състави и музикалните жанрове в
миналото и днес.

Пламни, пламни ти в нас, любов гореща,
против вразите да стоим насреща!
Да викнем всинца с глас голям
по всичкия Коджабалкан:
– Голямо, мало, ставай,
оръжие запасвай!

Подгответе в часа по изобразително
изкуство афиш за домашен концерт,
който съдържа следната информация:

Основен музикален материал:
• за пеене: Къде си, вярна ти любов народна –
м. и т. Д. Чинтулов.
Насоки за работа
В упражнението учениците имат възможност
да осмислят знанията си за камерната музика
като нейни изпълнители. Могат да се оформят
дуети, триа, квартети и други групи за изпълнение на песни. Подбирането на ясни критерии
относно това кои биха били подходящи участници ще концентрира учениците. Критериите
са основно два типа: спрямо качествата на гласа (височина, сила, тембър, точна интонация) и
изпълнителските възможности на певците (артистичност, танцувалност, характерност, артикулация и дикция, възможност за изпълнение
на текста наизуст).
На същия принцип може да се създадат малки
състави от ученици, свирещи на инструменти в
акомпанимент на избрано произведение.
С учениците е добре да се поговори за значението на деня на народните будители, да се представят кратки видеа, презентации, интервюта и
др. по темата. Шестокласниците вече имат знания и умения, които ще им помогнат сами да организират и да представят подобни проекти.
Е-ресурс
В задача 1 учениците получават информация
за „Зала България“ и „Камерна зала България“.
Шестокласниците имат възможност да чуят и как
се разсвирва оркестър преди концерт.
В задача 2 слушат музикални примери, като
задачата им е да различат изпълненията, представляващи камерна музика.
Отг. 1, 4.
В задача 3 учениците слушат откъс из квартет
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■ дата

■ час
■ място
Домашен концерт
■ Солисти:…
■ В програмата:…

Въпроси и задачи

■ Защо песента „Къде си, вярна ти любов

народна“ е подходящо да бъде изпълнена
за 1 ноември?

■ Какъв камерен състав изпълнява

инструменталния вариант на песента
„Къде си, вярна ти любов народна“?

■ Зарадвай своето семейство, като им

подготвиш домашен концерт с любими
песни от репертоара от шести клас
и други, избрани по твой вкус. Как бихме
нарекли този вид домашно изпълнение
на музика пред публика?
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„Американ“ от Антонин Дворжак. Те трябва да
предположат кое в него е американско.
Отг. 2 - Мелодиите, вдъхновени от афро-американското население.

УРОК 14: АВТОР,
ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПУБЛИКА

АВТОР, ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПУБЛИКА

Светът е сцена
музика сВетослаВ лобошки
текст борислаВ МирчеВ

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Осъзнаване на понятията автор, изпълнител, публика, сцена за съществуването на музиката – в миналото и днес. Запознаване с понятието интерпретация и характерната
ритмичната група синкоп.
Задачи на урока: Изпълнение и слушане на
музика с конкретни задачи.
Коментиране на ролята на изразните средства
в слушана или изпълнявана музика. Разпознаване по слух на ритмичната група синкоп и свързването й с нотен запис.
Основен музикален материал:
• за пеене: Светът е сцена – м. Св. Лобошки, т.
Борислав Мирчев;
• за слушане: Дует на цветята из оп. „Лакме“ –
Лео Делиб; „Лесна победа“ – С. Джоплин.
Насоки за работа
Вниманието в урока е фокусирано върху интерпретацията на музика, което е един изключително деликатен музикантски феномен. Начините за
осмисляне на интерпретацията от учениците като
явление са чрез наблюдение на музика и чрез личното изпълнение. В урока предоставяме примери
на произведения, изпълнени по различен начин и
от различни състави. Но примерите са безбройни.
Важното е в съзнанието на учениците да се оформи представата, че при интерпретацията се изисква
специфичен музикантски подход и майсторство.
Учениците се учат да наблюдават промените в изразните средства, които познават: динамика, темпо,
тембър и да дават мнение за изпълненията.
Съобразяването с авторовата идея, стилистика,
специфики на мисленето за конкретната епоха и
личното отношение на изпълнителя са от съществено значение при изграждането на интерпретацията. Тъй като за учениците подобен тип анализ
би бил трудна и почти непосилна задача, това би
могъл да направи учителят.
При изпълнението на песни учениците биха
могли да вземат активно участие и сами да направят опити за интерпретация. Формирането на
подходящи дуети, триа и т.н. от миналия урок е
задача, която ги е подготвила до известна степен.

Дует на цветята
из операта „Лакме“
лео делиб

Лесна победа
скот дЖоплиН

1836 – 1891
ЛЕО ДЕЛИБ

ФРЕНСКИ КОМПОЗИТОР, КОЙТО ТВОРИ
ПРЕДИМНО В ЖАНРОВЕТЕ НА МУЗИКАЛНИЯ

– ОПЕРИ, ОПЕРЕТИ И БАЛЕТИ.
МУЗИКАТА МУ Е МЕЛОДИЧНА И ГРАЦИОЗНА.

ТЕАТЪР

Всяка музикална композиция има свой автор – композитор. Обикновено той отразява музикалните си идеи, записвайки ги като нотен текст, партитура. За да заживее
музикалното произведение истински, то трябва да бъде изпълнено пред публика. На сцеНата музиката започва своя
истински живот, създаден от артистите музиканти. Всеки
изпълнител има свое виждане при тълкуването на замисъла на композитора. Той създава своя иНтерпретация.

Въпроси и задачи

■ Чуйте два варианта на изпълнение на
„Дует на цветята“. Кое се променя?
• мелодията
• характерът
• изпълнителският състав

сцена (в музиката) – място, предназначено за
изпълнение на музика, на различен вид представления и спектакли с музика; обособена
част от вид музикално-сценично произведение (сцена от опера, балет, мюзикъл…)
интерпретация (от лат. interpretatio) –
тълкуване на смисъла на нещо; в музиката
е пресъздаване, претворяване на музиката
от артиста музикант, изпълнение с вложено
лично отношение
синкоп – специфична ритмична група, свързана с промяна на силното време в метричната пулсация – преместване на акцента от
силно върху слабо метрично време

■ Коя интерпретация ви допада повече?
Обосновете отговора си.

■ Кой е верният нотен пример за „Лесна победа“?
■ Интерпретирайте изучавани песни като:

• се вслушвате в общата звучност
• реагирате на указанията и жестовете на
диригента
• отчетливо произнасяте звуковете (думите)
• синхронизирате пеенето със съпровода
• вложите емоция, съобразно характера
на песента
• изпитвате удоволствие от музицирането.

1868 – 1917
СКОТ ДЖОПЛИН
АМЕРИКАНСКИ ПИАНИСТ

И КОМПОЗИТОР, АВТОР НА

44 РАГТАЙМА. НАРИЧАТ
КРАЛЯ НА РАГТАЙМА.
В РАГТАЙМА „ЛЕСНА ПОБЕДА“
СА ИЗПОЛЗВАНИ НАД 130 СИНКОПА!

ГО
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Критериите при подбор, които представихме в
него, сега се допълват от изискванията в последната задача на страницата.
Всяко изпълнение може да бъде различно и пак
да бъде добре интерпретирано, стига да се изпълнят изискванията за това. Главен момент е учениците да усетят, че старанието, вживяването в
образа, преживяването на музиката и текста при
изпълнението носят голямо удоволствие и удовлетворение, и че има многобройни варианти при
интерпретацията на музикалните произведения.
Е-ресурс
В задача 1 учениците се запознават накратко чрез
четири флип-карти със сюжета на операта „Лакме“
от френския композитор Лео Делиб. Предоставен е
и звук – откъси от операта за всяка карта.
В задача 2 учениците имат възможност да сравнят две изпълнения на „Медитация“ из операта
„Таис“ на Жул Масне. Изпълненията представляват и различни аранжименти. Чрез първата карта
шестокласниците слушат аранжимент за виолончело и пиано, а посредством втората – за симфоничен
оркестър (оригиналната композиция).
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УРОК 20: БЪЛГАРСКИ
МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР.
ШОПСКИЯТ ФОЛКЛОР

БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛК ЛО Р.
ШОПСКИЯТ ФОЛКЛОР

Ела, моме,
да повечераме

Ой, шопе, шопе

НародНа песеН

Вид на урока: за нови знания.
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ДВОЯНКА
ДУДУК

По този начин се пее всеки следващ стих.
Вечерайте, вечерайте, мене не чакайте!
Мене ми, мене ми е сърце наядено,
наядено, наядено сърце напиено.
Снощи ми, снощи ми е либе доваждало,
на разбой ми, на райзбой ми нишки искинало…

Задачи на урока: Посочване на границите
на областта. Пеене, слушане, коментиране на
характерна музика от Шопско. Коментиране на
специфичните отношения между творец и изпълнител във фолклора, в професионалната музика,
в любителската практика при претворяването на
традиционния фолклор.

Насоки за работа
Представянето на българския фолклор, както и
всички други проблемни области, задължително
се основава на звучаща характерна музика – в
случая са специфични и ярки песни, в изпълнение
както на утвърдени в миналото артисти, така и в
интерпретация и обработка за хор и съвременен
вариант. Този подход на разностранен поглед и
плуралитстичност е важен за актуалното съществуване на тази музика, идваща от древността.
Съвременното й претворяване е предпоставка и
залог за съществуването й днес и за бъдещето.
Знанията за българския музикален фолклор
в рамките на музикално-фолклорните диалекти
традиционно предлагаме по отношение на: граници на областта; характерни песни и особеностите им; популярни хорà; разпространени инструменти; метроритмика. Но това, че така сме
структурирали урочните статии, в никакъв случай не предполага задължителност именно в този
ред на запознаване, осъзнаване, анализиране,
коментиране на основните особености на фолклора в отделните региони. Как ще подходите, избирате вие – винаги атрактивно, разнообразно,
провокиращо.
Задачите на страницата изискват както боравене с карта, откриване на специфичност на

пее хор Мистерията На българските гласоВе

Ела, моме, ела, душо, да повечера…
ела, моме, ела, душо, да повечераме!
Е… да повечера…
е… да повечераме.

Цел на урока: Познаване на основни характеристики на шопски фолклор. Разбиране на функционирането на традиционния фолклор днес.

Основен музикален материал:
• за пеене: Ела, моме, да повечераме – народна
песен;
• за слушане: Ой, шопе, шопе – народна песен.

НародНа песеН

пеят сестри груеВи

СЕСТРИ ГРУЕВИ

ИВ. МЪРКВИЧКА, ШОПСКО ХОРО

ШОПСКАТА МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ обхваща част от Западна България – земите между
Стара планина и Пирин. На запад достига до границата ни със Сърбия, на изток постепенно
се влива в Тракийската фолклорна област. В тази област се срещат седенкарски, трапезни,
жетварски, сватбени, юнашки и исторически песни. Шопско е един от малкото райони в
България, където се пее и двугласно. пърВият глас се изпълнява от една певица, която
„извиква“, „води“. Вторият глас се пее от група жени и често се задържа на едно място, пее
един и същ тон – исо. Характерни са и едногласните безмензурни „кралимарковски“ песни.
Пеенето им се съпровожда с гъдулка (кемене), а певецът като че
ли разказва историята, рецитира. Специфичен начин на пеене е
Въпроси и задачи
„разтрисането“ – особено насичане на тона.
Хорàта в Шопско са изключително буйни и
■ Посочете на картата на България къде
темпераментни, с „натрисане“ на тялото, предимсе намира шопската фолклорна област.
но сключени, водени. Играят и жените, и мъжете.
■ Кое създава остротата в звученето на
За мъжкия танц са характерни провикванията.
шопските двугласни песни: движението
Характерни инструменти са гъдулка, кавал, вина тоновите трайности или съотношенията
на тоновите височини в двата гласа?
сока гайда (джура), дудук. Метроритмите в Шопско
са разнообразни. Освен добре познатите размери,
■ Къде още в България се пеят
се срещат и по-сложни: , ,
и даже .
традиционни двугласни песни?
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шопския двуглас (от звученето му, но и от графичното му изразяване в нотния текст), така
и актуализиране на знания от 5. клас за видове
двугласно пеене и в други райони на България –
Пирин, Родопи.
Е-ресурс
Верните отговори в Задача 1 са: 2, 3, 4, 7. Шопски двуглас звучи в пример 2 на Задача 2.

УРОК 21
Вид на урока: за упражнение.

Що ми
домилело, мамо

Из Шопска сюита

Филип кутеВ
свири оркестър На аНсаМбъл „Филип кутеВ“

НародНа песеН

Цел на урока: Разпознаване на музика от
Шопско. Назоваване на музика и творци от региона. Осъзнаване на значението на съвременната
изпълнителска практика за живота на фолклора.
Задачи на урока: Пеене, слушане, коментиране, анализиране на фолклор от Шопско. Сравняване на шопски фолклор с фолклор от други
региони.
Основен музикален материал:
• за пеене: Що ми домилело, мамо – народна
песен
• за слушане: Из Шопска сюита – Ф. Кутев
Насоки за работа
Както и при уроците за нови знания, уроците
за упражнение на темите за българския фолклор
на определени райони разгръщаме в учебника в
няколко насоки: допълнителна информация за
формации и ансамбли, претворяващи днес традициите на фолклора – с традиционни средства, но
и с нови – съчиняване, обработване на музика с
фолклорна основа. Затова и тук особено място
заема ДФА „Филип Кутев“ и самата личност на
Ф. Кутев (за когото акцентираме още на стр. 26).
Друга насока в тези страници може да бъде присъствието на местни ансамбли, оркестри, хорове, групи, които интерпретират нашия фолклор.
Навсякъде има такива и това е повод не само за
разговори в тази посока, но и за изследователска
дейност от учениците – състави, репертоар, ръководители, изпълнители, прояви…
Както вече сте установили, друг наш подход е
предложението ни за Музикална арена във всяка страница за упражнение в тези теми, отново
с присъствието на единни задачи: сравнение на
песни по определени критерии, характеризиране на известни в региона хорà. Друг нюанс тук
носи задачата за изговаряне на текста на песни от
Шопско в метроритъм, различен от оригиналния
им – интересна, атрактивна, провокативна, носеща проява на творческо начало, наред с проява
на знания.

Що ми домилело, мамо,
що ми домилело,
софийското поле, мамо,
софийското поле!
По този начин се пеят
и следващите редове:
Шопски момчетия
с бели беневреци,
с шарени ментета,
с черни мустачета,
с високи калпаци!

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ФИЛИП КУТЕВ“
е създаден през 1951 г. и до днес претворява традиционната
българска фолклорна култура, представяйки я чрез автентични,
обработени или съчинени на базата на фолклора песни, танци,
инструментални пиеси, както и обреди и обичаи.
Легендарните БИСТРИШКИ БАБИ, които са в основата на ансамбъл
„Бистрица“, са включени в списъка на ЮНЕСКО като шедьовър
на нематериалното културно наследство на човечеството.
Известни певци от Шопския край са Гюрга Пинджурова, Павел
Сираков, Лиляна Галевска, Олга Борисова, Василка Андонова и др.
В Шопско са запазени основните обреди на българите. Интересни
са коледуването, сурвакането, които приличат на карнавални игри.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

БИСТРИШКИТЕ БАБИ

■ Слушали ли сте двугласни народни песни

във вашето селище? Ако е така, забелязали ли
сте как се движат гласовете:
– успоредно;
– ниският глас е на едни тон и следи първия,
който води мелодията?

■ Чуйте песните „Ветар вее“ от Шопско и

■ Чуйте музикалния пример. Определете
метрума и размера на шопските хорà:
Ситно мъжко; Четворно; Лиле, лиле;
Ерген деда; Граовско хоро; Копаница.

„Тръгнала е мома Рума“. Сравнете звученето
им по отношение на: мелодия, двуглас, темпо,
метрум, характер, съпровод.
Може ли да се играе хоро на някоя от тях?

■ Потърсете информация за Бистришките баби.
■ Изпълнете текста на песен от Шопско
в различен от оригиналния метроритъм.
За целта може да се наложи и промяна
в текста. Използвайте следните модели.
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Е-ресурс
Предлагаме видео на характерен шопски танц.
Задача 1 е електронен вариант на тази от учебника – разпознават се по звучаща музика следните размери на характерни хорà: Ситно – 2/4;
Четворно – 7/8б; Граовско хоро – 2/4; Копаница
– 11/8.
Задача 2 се свързва с познаване на характерни
белези на шопска носия. Отговорите са: 1. Шопска; 2. Тракийска; 3. Шопска; 4. друга.
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УРОК 22:
ИНСТРУМЕНТАЛНИТЕ
СЪСТАВИ. КАМЕРЕН
ОРКЕСТЪР. БИГ БЕНД

ИНСТРУМЕНТАЛНИТЕ СЪСТАВИ.
КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР. БИГ БЕНД
Първа част
из Симфония № 1
ВолФгаНг аМадеус Моцарт

Цел на урока: Разширяване на знания и аудиален опит по отношение на видове инструментални състави. Разбиране на особеностите на биг
бенд и камерен оркестър

НАСТРОЕНИЕ е написано от автора си
първоначално като песен, но е станало
популярно с инструменталния си вариант –
аранжимент на Глен Милър. Преди повече
от половин век българите са свързвали
представата си за джаза с дошлите модерни
танци и с името на Глен Милър.

Задачи на урока: Различаване по състав и
тембър на инструменталните състави – камерен
оркестър и биг бенд. Сравняване на звучността
и изразните възможности на видове инструментални състави.

БИГ БЕНД е оркестър, който включва
обикновено саксофони, тромпети,
тромбони, пиано, китара, контрабас, ударни
инструменти. В зависимост от аранжимента
на музикалното произведение в състава му
могат да влязат и други инструменти.
Този вид оркестър се формира в началото
на ХХ в. в САЩ и по това време е свирил
главно джаз музика.
БИГ БЕНД

Основен музикален материал:
• за слушане: Първа част из Симфония № 42 В. А. Моцарт; Настроение - Джо Гарланд.
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дЖо гарлаНд
свири оркестърът На глеН Милър

каМерНият оркестър е съставен от малък брой инструменти: 7 – 8 цигулки,
3 – 4 виоли, 2 – 3 виолончела, 1 – 2 контрабаса, дървени духови инструменти.
В камерния оркестър липсват или има
малък брой медни духови инструменти.
Оркестровата музика през ХVІІ – ХVІІІ в.
е изпълнявана предимно от такъв вид
оркестри. Днес много композитори
продължават да пишат произведения
за камерен оркестър.

Вид на урока: за нови знания.

Насоки за работа
В урока учениците се запознават със състави и
музика, които са много различни едни от други.
Този контраст има за цел да предизвика ярки впечатления у учениците. Може да се изпитва удоволствие от напълно различна по характер, жанр,
стил и начин на изпълнение музика. Същевременно музиката изисква тя да бъде слушана при
определени условия (вж. последната задача на
страницата). Натрупването на слухов опит е една
от предпоставките за това каква музика се харесва – човек възприема положително нещата, които
познава и за които е подготвен. Затова в часовете по музика е добре музикалните произведения
да бъдат слушани многократно за дълъг период
от време и периодично да се припомнят. Когато
учениците привикнат с музикалните „формули“ и
стигнат до етап, в който могат да „предвуксват“,
да си представят това, което ще прозвучи, идват
и по-високите нива на удоволствие. Потапянето в атмосферата и епохата, в която е създадена
съответната творба, е важно за емоционалната
нагласа на учениците и осъществяването на успешен контакт с музиката. Произведенията на
различните изкуства (литература, изобразително изкуство, танц, кино, театър) ще допринесат
за това, както и модерното им представяне пред
учениците, за което ще способстват съвременните компютърни и информационни технологии.

Настроение (In the mood)

КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР

1904 – 1944
ГЛЕН МИЛЪР, АМЕРИКАНСКИ
ТРОМБОНИСТ, КОМПОЗИТОР, АРАНЖОР,
ДИРИГЕНТ НА „ОРКЕСТЪРА
НА ГЛЕН МИЛЪР“.

Въпроси и задачи

■ По времето на Моцарт е имало практика да се

добавят фагот и клавесин към оркестъра, за да
се подсили неговото звучене. Чуйте откъса от
Първа част от Симфония № 1 от В. А. Моцарт
и кажете дали това е така в този случай.
Какви други духови инструменти чувате?

■ Какво е мнението ви за тези две

инструментални формации: 1. цигулка,
саксофон, тромпет, барабани, китара, пиано;
2. кларинет, цигулка, синтезатор, тромпет,
тамбура, акордеон, тарамбука? Кой състав
каква музика би могъл да свири според вас?

■ Съставете списък от произведения,

които според вас са подходящи за слушане
по различни поводи:
• по време на хранене у дома
• събиране на приятели
• рожден ден на дeте
• рожден ден на възрастен
• изискан ресторант
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Е-ресурс
В задача 1 се предоставя информация за композитора Глен Милър и неговия оркестър, както
и линк към други техни изпълнения.
В задача 2 има информация за В. А. Моцарт,
Симфония № 1 и откъс от нея.

УРОК 23
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Затвърждаване на знания за
камерен оркестър и биг бенд. Разпознаване по
външни белези и тембър на камерен оркестър и
биг бенд.
Задачи на урока: изказване на мнения за мястото на музикалните жанрове в миналото и днес;
коментиране на мястото на музиката в предавания и програми на електронните медии; откриване на танци в творчеството на композиторите;
изразяване на лични предпочитания.
Основен музикален материал:
• за пеене: Бяла тишина - м. Б. Карадимчев, т.
Богомил Гудев;
• за слушане: Първа част из „Паладио“ - К.
Дженкинс; Sing, sing, sing - Л. Прима.
Насоки за работа
С учениците може да се предприеме малко изследване за това каква е най-често звучащата музика в тяхната среда, на приятелите и близките
им, в различните медии. Резултатът най-вероятно не би бил изненадващ за учителя, но е поучителен за учениците. В наситената звукова сред,
в която шестокласниците прекарват свободното
си време, не се наблюдават големи разлики – в
стилово и жанрово отношение. На повечето ученици в тази възраст обаче им е трудно да приемат, че модата контролира техния личен избор
за музика. Без да се отрича нейното значение, е
добре да се насочи вниманието на учениците и
към музика, която надхвърля, надживява влиянието на модните тенденции. Като пример в това
отношение е песента „Бяла тишина“, която заживява в сърцата на много българи поколение след
поколение. „Паладио“ от своя страна показва как
произведение на изкуството от далечна епоха е в
състояние да вдъхнови съвременен композитор.
Музиката може да се превърне в една чудесна
машина на времето, която да съживи личности,
образи, модни тенденции и какво ли още не. Една
съвременна личност е добре да има способността да се ориентира в огромното многообразие
от музикални явления, а не да се изолира само в
тесен кръг от стилове и жанрове.

Бяла тишина
музика борис карадиМчеВ
текст богоМил гудеВ

Късен гларус над нас прелетя,
бързи спомени в мрака препуснаха.
И подирихме пак любовта
в топлината на устните.
Но намерихме само една тишина.

Първа част из „Паладио“
карл дЖеНкиНс

Sing, sing, sing
луис приМа

Беше тихо във наш’те сърца,
беше тихо в очите притворени.
И стояхме със тъжни лица,
и се вслушвахме в спомена.
Но дочувахме само една тишина.
Припев:
В нощта птица пак лети,
в нощта тихо тъгуваме аз и ти.
Над морето изгрява денят
и блестят върховете на мачтите.
Кораб вдига отново платна
да отплува със вятъра.
А в платната белее една тишина.

КАРЛ ДЖЕНКИНС (роден 1944 г.) е
британски композитор, саксофонист и
обоист. Освен от класическа музика той се
интересува от рок и джаз.
ЛУИС ПРИМА е американски композитор,
певец, тромпетист и диригент.

Припев

1944
КАРЛ ДЖЕНКИНС

Въпроси и задачи

■ Казват, че архитектурата е застинала

музика. Помислете коя е най-красивата
сграда според вас в родния ви край.
С каква музика я свързвате?

■ Кои танци подхождат на музиката

от Sing, sing, sing:
• самба
• танго
• джайф
• акробатичен рок

1910 – 1978
ЛУИС ПРИМА

ДЖАЗЪТ възниква в началото на ХХ в. в
САЩ под влияние на африканския музикален
фолклор и популярната по това време музика.
Вече знаете, че СТРУННИЯТ ОРКЕСТЪР е вид
камерен оркестър, който се състои само от
струнни инструменти (цигулки, виоли, виолончели
и контрабаси). Звукът му е еднороден, тъй като
инструментите принадлежат към една група.
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Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат четири музикални откъса, като определят кои от тях са на изпълнения на струнен оркестър и кои на биг бенд.
Отг.

Струнен оркестър
2
3

Биг Бенд
1
4

В задача 2 учениците слушат изпълнение на
саксофон и получават основна информация за
инструмента.
В задача 3 шестокласниците слушат откъс из
„Паладио“.
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УРОК 24: БЪЛГАРСКА
ПОПУЛЯРНА МУЗИКА

БЪЛГАРСКА
ПОПУЛЯРНА МУЗИКА

Стрели

музика атаНас косеВ
текст Николай къНчеВ
пеят стеФаН ВороНоВ
с група „сребърНите гриВНи“

Вид на урока: за нови знания.

Върху къщи и коли
дъжд от весели стрели
на амурчета вали,
всеки казва – не боли!

Цел на урока: Познаване на представители на
българската популярна музика от 70-те и 80-те
години на XX век, на техни репертоарни песни.
Осъзнаване на значението им за развитието на
популярната култура у нас.

Насоки за работа
Урокът за българска популярна музика трябва да формира представа за музиката на 70-те и
80-те години на ХХ век – забавна, танцувална,
достъпна, с ярки запеваеми мелодии, с достатъчно ярки имена, станали любимци на поколения българи. С помощта на преподавателя учениците могат да запомнят и разпознават лицата
на известни български изпълнители, включени
в колажа. В урочната тема са включени две от
големите имена в българската популярна музика: Стефан Воронов – макар и за кратко, оставил трайна следа в сърцата на публиката с
чар и талант; Йорданка Христова – изпълнител
с особено обаяние и до днес, със специално
място в сърцата на българската и световната
публика, със силни и стойностни текстове в
любими за публиката песни.
В урока е представено понятието кавър версия,
а задачите към урока подпомагат формираните
знания разбирането и осмислянето му.
Активните музикални дейности изпълнение и
възприемане подпомагат певческите навици, но
преди всичко – преживяването и удоволствието
от срещата с конкретните заглавия, повод за дис-
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Песен моя, обич моя

музика атаНас боядЖиеВ
текст радой ралиН
пее Маргрет НиколоВа

музика йосиФ цаНкоВ
текст диМитър ВасилеВ
пее иордаНка христоВа

ПОПУЛЯРНАТА МУЗИКА е лесно запомняща се, забавна,
танцувална, достъпна за широката публика. Българската
популярна музика има много известни изпълнители –
любимци на публиката. Това са изпълнителите на българската популярна музика на 70-те и 80-те години на ХХ в.

Припев:
Светът тъй нежно шумоли,
пронизван от стрели.
Дори и златните скали
безброй стрели били.
Ла, ла, ла…
Няма никакви мъгли,
но над къщи и коли
дъжд от весели стрели
на амурчета вали

Задачи на урока: Проследяване на развитието
на българската популярна музика в исторически
аспект.Познаване на ярки представители и творчеството им – изпълнители, творци. Формиране
на представа за понятието кавър версия.
Основен музикален материал:
За пеене: Стрели – музика Атанас Косев, текст
Николай, Кънчев, изп. Стефан Воронов и група
„Сребърните гривни“
За слушане: Ропотамо – музика Атанас Бояджиев, текст, Радой Ралин, изп. Маргрет Николова; Песен моя, обич моя – музика Й. Цанков,
текст – Д. Василев, изп. Йорданка Христова.

Ропотамо

СТЕФАН
ВОРОНОВ

МИМИ
НИКОЛОВА

МАРГРЕТ
НИКОЛОВА

ЕМИЛ
ДИМИТРОВ

ЛИЛИ
ИВАНОВА

ЙОРДАНКА
ХРИСТОВА

ПАША
ХРИСТОВА

БОРИС
ГОДЖУНОВ

МАРИЯ
НЕЙКОВА

МИМИ
ИВАНОВА

Припев
Някой каза, че боли
и дъждът го зашлеви.
Но разбра, че без стрели
много повече боли.
Припев

ЕМИЛ ДИМИТРОВ (1940 – 2005) е любим изпълнител
за поколения българи. Удостоен е с множество
престижни награди. Емил Димитров е композитор
на много от песните, които изпълнява. Между найпопулярните му шлагери са „Арлекино“, „Нашият
сигнал“, „Ако си дал“, „Писмо до мама“, „Дилмано,
дилберо“. Едва ли има българин, който да не знае
песента „Моя страна, моя България“.

СТЕФАН ВОРОНОВ (1945 – 1974) е известен
попизпълнител от близкото минало.
Много от неговите песни продължават да
бъдат любими на публиката. Най-известни
сред тях са „Стрели“,
„Урок по танци“,
кавър версия (cover version)
„Чин-чин“ и др.
– нов запис, нова версия
Често съвременните
на песен, направена от
Въпроси и задачи
попизпълнители
изпълнител
връщат към нов живот
■ Чуйте песента „Урок по танци“ в изпълнение
позабравени хитове
на Стефан Воронов и кавър версията, съзчрез т.нар. кавър версии.
дадена от група „Тумбаито“. Какви разлики
откривате? Кое изпълнение предпочитате?
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кусия – разговор за въздействието и емоционалното съдържание на песните, за вечните песни.
Е-ресурс
Предвидените задачи са в подкрепа на формирането на представи за ярките имена и техните
хитови изпълнение в българската популярна музика.
Задача 1: Музикален колаж от фотоси на български поп изпълнители – тези от страницата в
учебника. При кликване върху всяка снимка се
появява кратка биографична информация и посочени заглавия на 3 до 5 хитови песни на съответния изпълнител. Прозвучават 10-15 секунди
аудио фрагмент от известна тяхна песен.
Задача 2 изисква разпознаване и назоваване на
песен и неин изпълнител, като се появява и снимка. Отговорите са: БТР – „Несбъдване“; Стефан
Воронов – „Стрели“; Маргарита Хранова – „Далечна песен“; М. Иванова и Б. Годжунов – „Хора
и улици“; Орлин Горанов – „Светът е за двама“;
Тоника СВ – „Един неразделен клас“.

УРОК 25
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Разширяване на знанията и аудиалната култура за основни особености и развитие на българската популярна музика – артисти,
творци – автори на музика и текст.
Задачи на урока:
Пеене, слушане, коментиране на музика, свързана с българска популярна музика от 70-те и
80-те години на XX век. Изразяване на отношение, проява на толерантност към предпочитания
и мнение. Използване на съвременни комуникационни средства за решаване на учебни и проектни задачи.
Основен музикален материал:
• за пеене: Коледа – музика Явор Кирин,, текст
Иван Тенев, изп. Кристина Димитрова
• за слушане: по избор на преподавателя.
Насоки за работа
Урокът е за затвърдяване и допълване на знанията за българската популярна музика.
С кратки визитки са представени две от емблематичните за българския поп имена – Паша
Христова и Лили Иванова. Мястото им в българската поп музика е заслужено и впечатляващо.
Успоредно с информацията за изпълнителите,
трябва да бъдат представени и изявените български композитори на популярна музика като
Йосиф Цанков, Димитър Вълчев, Вили Казасян
и др.
Специално място е отделено и на най-популярния певчески форум от миналото – „Златният
Орфей“. Фестивалът е сцена за изява на млади
и талантливи певци от цял свят и е доказал многократно авторитета си на световно ниво. Като
участници в конкурсната програма или като гости със самостоятелни концертни прояви, българската публика посреща много световни имена на
поп музиката по онова време.

Коледа

музика яВор кириН
текст иВаН теНеВ

Знаете ли, че през 1965 г. за първи път се
провежда музикалният фестивал ЗЛАТНИЯТ
ОРФЕЙ. В рамките на фестивала се провеждат
международен конкурс за изпълнители и конкурс
Тиха нощ, свята нощ, зимна нощ е вън. за нови български забавни песни. Много от
най-известните имена на световната и
Сънен сняг пада пак под камбанен звън.
европейската сцена пеят на фестивала
като участници в конкурсната програма
Коледни звънчета в мен запяват.
или като почетни гости.
Звезден прах стъклата позлатява

И искри във зимния ми сън.
Коледа, Коледа е вън.
Снежен шал се спуска над земята,
в леден танц виелица се мята.
И нашепва със кристален звън:
– Коледа, Коледа е вън!
Припев:
Коледа, Коледа, бяла магия!
Коледа, Коледа, свят благослов!
Коледа, Коледа с теб ще открия
нова голяма любов.

Утрото във стаята ми влиза
с’ зимната си белоснежна риза
и събужда звездния ми сън.
Коледа, Коледа е вън!
Снежен шал се спуска над земята…
Припев

Музикална работилница
■ Направете списък с българските

попизпълнители, които познавате.

■ Работете по групи и създайте

проекти, с които да представите
най-успешните и популярни
попизпълнители на България.

■ Създайте плейлиста с български
коледни песни от популярната
музика.

ЙОСИФ
ЦАНКОВ

ДИМИТЪР
ВЪЛЧЕВ

ТОНЧО
РУСЕВ

МИТКО
ЩЕРЕВ

МОРИС
АЛАДЖЕМ

БОРИС
КАРАДИМЧЕВ

ЗОРНИЦА
ПОПОВА

ПАША ХРИСТОВА (1946 – 1971) участва на фестивала
„Златният Орфей“ през 1970 г. и получава голямата
награда за песента „Повей, ветре“ (по музика на
Йосиф Цанков). А изпълнението на станалата знакова
българска песен „Една българска роза“
(по музика на Димитър Вълчев) ѝ носи първа награда
от същия конкурс. През 1971 г. Паша Христова
получава голямата награда за изпълнители на
Международния фестивал в Сопот, Полша, за песента
си „Ах, този дивен свят“.
ЛИЛИ ИВАНОВА е емблематична и изключителна
българска поппевица. Трудно е в няколко реда да
се опишат творческите успехи на един цял живот,
отдаден на музиката и песента. Певицата има издадени
над 35 албума и над 10 000 концерта. Тя не спира да
изненадва всеки път своята публика.
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Орфей“ е между най-популярните и реномирани
европейски фестивали за популярна музика. В
международния конкурс за изпълнители участието във фестивала е старт за много известни
имена в популярната музика днес. Като почетни гости на фестивала са се изявявали Жозефина
Бекер, Карел Гот, Джани Моранди, Ал Бано и
Ромина Пауър, Матиа Бадзар, Хулио Иглесиас,
Супермакс, Жилбер Беко, Адамо, Мънго Джери,
Пако де Лусия, Бони М и още много световни
поп изпълнители.
Предвидената за изпълнение песен „Коледа“ е
подходяща като съдържание и настроение за разучаване с учениците и може да бъде включена в
предстоящи празнични изяви, свързани с коледните празници.

ПОЛЕЗНО да знаете:
Международният фестивал на българската забавна песен възниква през 1965 г. като конкурс
на песни за морето. Името „Златният Орфей“
носи от 1967 г. и включва международен конкурс
за вокални изпълнители и Конкурс за нови български естрадни песни. Фестивалът „Златният
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УРОК 28: МУЗИКА НА
РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ В
БЪЛГАРИЯ

МУЗИКАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ
ЕТНОСИ В БЪЛГАРИЯ

Дай ми ръка

Турска традиционна
танцова музика

еВрейска НародНа песеН

български текст роЗа петроВа

Той: Дай ми ръка – топла, бяла
и очите затвори.
Тя: Давам ръка засияла
и отплувам с теб в мечти.
Заедно: Хей, хей, с теб сега
уж вървим, ала летим. (2)

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Формиране на представа за музикалната култура на живеещите на територията
на България различни етноси – традиции, песни,
танци и музикални инструменти на евреи и турци.

Той: Водя те аз. Но светулка
ти си в мрак и в сивота.
Тя: А твоят глас в звездна люлка
сбира цялата земя.
Заедно: Хей, хей…

Задачи на урока: Представяне на фолклорни
традиции, песни и музика на етносите. Познаване на инструменти, песни, танци и празници. Откриване на сходства и различия в различни фолклорни традиции.

Елате да се веселим!
(Хава нагила)
еВрейска НародНа песеН

пее хари белаФоНте

В България живеят в мир и разбирателство хора с различен етнически произход и религия – арменци, евреи,
роми, турци и др. Всяка етническа група има свои празници, традиции и обичаи. Те създават пъстра фолклорна
картина в България. Познаването на културата и фолклорното наследство на различните етноси помага за
приемане на различията и взаимно уважение.

ЕВРЕИТЕ са народ, който е разпръснат в различни страни по цял свят.
Затова и еврейската фолклорна музика е силно повлияна от много
и различни музикални култури. Песните са едногласни,
с много орнаменти в мелодията. Често те се изпълняват антифонно –
пеещите са разделени в две групи и се редуват в пеенето.
Традиционен древен музикален инструмент е шофарът. Много
от танците на евреите са свързани
с религиозните им празници.

шофар

Въпроси и задачи

■ „Дай ми ръка“ е популярна еврейска народна

Основен музикален материал:
• за пеене: Дай ми ръка – еврейска народна песен, бълг. текст Роза Петрова;
• за слушане: Турска традиционна танцова музика; Хава нагила – еврейска народна песен.
Насоки за работа
Пъстрата фолклорна картина на етносите в
България е много богата. Това е и една от най-важните задачи на времето, в което живеем – да познаваме традиции и празници, музикално богатство и танци на живеещите с нас различни етноси
на територията на България.
Евреите са разпръснати в различни страни по
цял свят. Затова и еврейската фолклорна музика
на евреите в България е силно повлияна от много
и различни музикални култури. В еврейската музика се обособяват три направления: ашкенази
– включва клезмер музиката, разпространена в
голяма част от Европа и в Америка; сефаради –
обхваща Испания, Португалия, Италия, Северна
Африка, Гърция, Турция; мизрахи – източно течение, отнася се до музиката на еврейския народ,
който през вековете е живял сред арабските култури (Иран, Индия, Етиопия). Песните са едногласни, с много орнаменти в мелодията. Често те
се изпълняват антифонно – пеещите са разделени
в две групи и се редуват в пеенето. Традиционен
древен музикален инструмент е шофар. Много
танци са свързани с религиозните празници на
евреите.
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АКАДЕМИК НИКОЛАЙ КАУФМАН
събира еврейски музикален фолклор – песни,
чути и записани по градове и синагоги, религиозни и светски, авторски и такива, които
биха могли да се характеризират като народни.
Един от най-обичаните еврейски празници
от децата е Ханука (празник на светлината).

танцова песен. Разучете я и преценете
можете ли да добавите съпровод при
изпълнението, както и да танцувате.

■ Използвайте вашите умения за работа в

интернет и намерете различни обработки и
кавър версии на една от най-популярните
еврейски песни – „Хава нагила“.

■ Открийте в интернет видео с изпълнение

на танци на етническите турци в България женски и мъжки.
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Песента, предложена за изпълнение, е с танцувален характер и учениците могат да проявят
въображение и да предложат движения успоредно с пеенето, както и да изпълняват ритмичен
съпровод с пляскане или с подръчни музикални
инструменти.
Е-ресурс
Задача изисква разпознаване на характерна
музика. Звучи изпълнение на Хава нагила – еврейска народна песен.

УРОК 29: МУЗИКА НА
РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ В
БЪЛГАРИЯ

Моята коледна елха

Задачи на урока: Представяне на фолклорни
традиции, песни, музика и инструменти – арменци и роми. Познаване на техни песни, танци и
празници. Откриване на сходства и различия в
различни фолклорни традиции.
Основен музикален материал:
• за пеене: Моята коледна елха – арменска народна песен;
• за слушане: Джелем, джелем – традиционна
ромска песен.
Насоки за работа
Музиката и културата на арменският етнос
са силно повлияни от тежки години на робство,
нашествия и преселения. Народните им песни
са най-често едногласни, с танцувален характер
или лирични, обредни, трудови. Характерни музикални инструменти са кеманче или кеман, тар,
сантур, зурна, паркапзук (вид гайда), дудук, даул
(ударен инструмент). Много от музикалните инструменти са разпространени и сред други народи от Кавказ, от Изтока.
Арменските танци показват красотата и разнообразието на специфичната култура на този етнос.
Особено атрактивни са и интересни са танците
кочари, берд и ярхуща. Танцът кочари (храбрец)
играели като подготовка преди битка. Танцът
берд (крепост) носи това име, защото по време на
изпълнението част от танцьорите се качват върху
раменете на останалите и така построяват жива
крепост. Много атрактивен е танцът ярхуща – играе се под съпровода на арменски барабани. Едни
от най-важните арменски празници са Дзънунт
Крисдоси /б.пр. Рождество Христово/ и Харютун
/б.пр.Възкресение Христово/.
Ромският етнос е представен в темата с един от
най-големите си празници – Василица /Банго Васил/ и ромската песен Джелем, джелем – смятана
за химн на ромската общност.

традициоННа роМска песеН

български текст ЮлиаНа блиЗНакоВа

АРМЕНЦИТЕ са преживели тежки години
на робство, нашествия и преселения и
това силно е повлияло на тяхната музика
и култура. Народните им песни са
най-често едногласни, с танцувален
характер или лирични,
обредни, трудови.
дудук

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Разширяване на знанията за
музикалната фолклорна традиция и култура различните етноси, живеещи в България – роми и
арменци.

Джелем, джелем

арМеНска НародНа песеН

тар

сантур

Характерни музикални инструменти за
арменците са кеманче или кеман, тар,
сантур, зурна, паркапзук (вид гайда),
дудук. Много от тях са разпространени
сред народи, които живеят в Кавказ
и Близкия изток.

кеманче

Празнуване на Василица в Добрич
В различни градове на България съществуват танцови
и музикални състави, които съхраняват и предават
традициите на арменския, еврейския и турския
музикален фолклор.
ДЖЕЛЕМ, ДЖЕЛЕМ е ромска песен, смятана за химн
на етническата общност. Мелодията на песента е
традиционна, а текстът е приет от Световния ромски
конгрес през 1971 г. за химн на ромския етнос.
6 МАЙ – един от най-големите пролетни християнски
празници гергЬоВдеН, съвпада с хъдърлеЗ, който е
празник на мюсюлманската общност и отбелязва началото на лятото.

зурна
За РОМИТЕ в България Васильовден
(Василица) е един от най-големите
празници. Този празник е известен още
като Банго Васил или ромската Нова
година. Празнична трапеза събира
цялото семейство в средата на януари с
молитви за плодородие, късмет и щастие.
Друг важен ромски празник е едерлеЗи –
който поставя началото на лятото.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

■ Открийте музикални инструменти, използвани от турския етнос и от ромите.
■ Представете по подходящ и атрактивен начин музикалните инструменти на
етносите. Откривате ли сходство с български народни инструменти?

■ Споделете впечатления от танц по избор на някой от етносите в България.
■ Прочетете пожеланията. На кои езици са написани?
Noeliniz Ve Yeni
Yiliniz Kutlu Olsun
Khag Molad
Same'akh

Feliz Navidad

Весела Коледа и
щастлива Нова година!

Joyeux Noël
et bonne année
Shenoraavor Nor Dari
yev Pari Gaghand
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Рубриката Музикална арена провокира дискусия и споделяне на знания и опит за музиката на
различните етноси.
Малка закачка и явна МПВ е и предложението
за разгадаване в кое поле на какъв език е написан
новогодишният поздрав.
Е-ресурс
Задачата позволява да се приложат на практика
знанията за характерни за всеки етнос празници:
арменски – Харутюн; еврейски – Ханука; ромски
– Банго Васил; турски – Хъдърлез.
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УРОК 30: ФОЛКЛОРНАТА
МУЗИКА НА БАЛКАНИТЕ

ФОЛКЛОРНАТА МУЗИКА
НА БАЛКАНИТЕ

Моята червена ябълка
гърция
български текст роЗа петроВа
НародНа песеН от

Вид на урока: за нови знания.

БАЛКАНИТЕ са територия на кръстопът на
племена и народи, които са оставили по
нещо от своята култура и бит. Затова днес
Балканите имат богата музикална палитра от
ритми, мелодии, танци и песни. Въпреки това
всеки народ носи своя специфичен облик на
музика, инструменти и обичаи. В музикалните
традиции балканските народи си приличат по
някои хорà, музикални инструменти, песни,
инструментални мелодии, хороводни стъпки...
На Балканите танцът в кръг е познат под
различни имена. В България го наричаме хоро,
в Румъния е хора, в Македония е оро,
в Сърбия – коло.

Цел на урока: Запознаване с музикалната
фолклорна култура на балканските народи – Гърция, Румъния.
Задачи на урока: Представяне на фолклорни
традиции, песни, музикални инструменти, танци
от Гърция и Румъния. Откриване на сходства и
различия в различни фолклорни традиции от Балканите. Познаване и коментиране на практики,
форми, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

Чучулигата
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СИРТАКИ

Южната ни съседка ГЪРЦИЯ има богат
музикален фолклор, наследен още от древните
елини. Народните песни на гърците са
предимно едногласни, по-често без съпровод.
В отделните части на страната са характерни
различни музикални инструменти – кларинет и
цигулка, арфа, критска лира, критска лютня,
бузуки. Песните в стил ребетико съпровождат
често колективното танцуване. Сред гръцките
традиционни танци популярни са сиртаки,
зейбекико, чифтетели.

популярНа руМъНска ФолклорНа Мелодия

свири дЖордЖе ЗаМФир с оркестър „чучулига“

Фолклорът на РУМЪНИЯ обединява музиката на много етноси,
живеещи заедно. Усеща се и влиянието на европейската култура.
Характерни музикални инструменти за румънския фолклор са
цимбал, най (вид флейта), цигулка, тарагот – дървен духов
инструмент, подобен на кларинет. Интересна е
румънската народна песен дойна –
с два контрастни дяла (бавен, бърз).

Основен музикален материал:
• за пеене: Моята червена ябълка – народна
песен от Гърция;
• за слушане: Чучулигата – популярна румънска фолклорна мелодия, изп. Джордже Замфир с
оркестър „Чучулига“.
Насоки за работа
Урокът е за нови знания и предоставя добра възможност за междупредметни връзки – знанията на
учениците от ученото по човекът и обществото
за България и съседните ѝ държави.
Музиката надживява различията, противоречията и конфликтите във всяка епоха. Балканите са територия на кръстопът на племена и народи. Всеки
е оставял по нещо от своята култура и бит. Днес
Балканите имат богата музикална палитра от ритми, мелодии, танци, песни, инструменти и обичаи.
Важно е да се разбере, че различия между отделните култури има, но има и много общи черти и в
танците, и в песните, и в инструментите.
В континенталната част на Гърция се използват
кларинет и цигулка, по Егейските острови – арфа,
на остров Крит – критска лира (с три струни), критска лютня – подобна на мандолината.
В Румъния има много етноси и култури, които формират облика на румънския фолклор днес.
Някои от тях са сходни с ритмите с българския
фолклор. В румънския фолклор имат богата палитра от танци и народни песни. Сред тях особено място заема лиричната народна песен дойна.
Често дойната е съставена от два контрастни по
характер дяла: бавен, безмензурен и втори – бърз
и жив, с танцов характер.
Музикален калейдоскоп към темата представя

БУЗУКИ

КАЛУШАРИ е един от най-старите румънски танци,
практикуван в цялата страна. Костюмите на танцьорите са пъстри, с много пискюли, ленти, звънци.
КАПАЛИА (Capalna) е танц, характерен за района на
Трансилвания, Румъния. Изпълнява се само
от жени, облечени в черно и бяло.
ДЖОРДЖЕ ЗАМФИР е за румънците това, което
е Филип Кутев за нас, българите.
МИКИС ТЕОДОРАКИС е известен гръцки композитор.
„Танцът на Зорба“ от филма „Зорба гъркът“
го прави много популярен в цял свят.

ЦИМБАЛ

Въпроси и задачи

■ Характеризирайте гръцки и румънски
фолклорни танци – метрум и размер,
темпо, характерни движения и др.
Имате ли сред тях фаворит?

■ Чуйте песните „Нагоре към върха на

планината“ от Румъния и „Ела, ела“ от
Гърция. Сравнете ги.
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допълнителна и полезна информация за музикалните традиции на румънци и гърци.
Рубриката Въпроси и задачи провокира към
наблюдение и сравнение на характерни черти и
музикално-изразни средства между гръцки и румънски фолклорни образци.
Е-ресурс
Задачата позволява да се приложат на практика знанията за отделните фолклорни традиции на
Балканите. Затвърдяват се и се допълват знанията за отделните национални култури на Балканите и мястото им на географската карта.Въпросът
е: Кои танцьори от коя балканска държава са?
На контурна карта на Балканския полуостров са
очертани и изписани имена на държави.
Под картата са представени изображения на
танцьори, облечени в национални костюми. Необходимо е всяка снимка чрез плъзгане да бъде
поставена върху съответната държава.
При правилно решение прозвучава аудио файл
с фрагмент от народна музика на съответната
държава.

УРОК 31
Сватбарско хоро

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Разширяване на знанията и музикалната култура за традиционната музика на Балканите – сръбски, македонски и турски фолклор.
Задачи на урока: Проследяване, коментиране, анализиране на различни аспекти, свързани с
музикалните фолклорни традиции на Балканите.
Изразяване на отношение, аргументиране. Проява на толерантност към чуждо мнение и предпочитания. Развитие и формиране на умения и компетентности за проектна дейност – изработване
на музикална карта на Балканите.
Основен музикален материал:
• за слушане: Сватбарско хоро – свири Брасбендът на Бобан и Марко Маркович; Дафино,
вино червено – народна песен от Македония;
Моя Лейла – турска народна песен.
Насоки за работа
В урока продължава започнатото в предходния
час – учениците да се запознаят с фолклорните музикални традиции на балканските народи.
В рамките на различните музикални дейности
най-ясно и убедително могат да бъдат проследени и коментирани сходства и различия в отделните фолклорни традиции.
Сръбският музикален фолклор е представен с
характерните и толкова популярни духови оркестри – практика, добре позната и за музикалните
традиции на Северна България. Представени са и
традиционни танци и инструменти във фолклора
на сръбските ни съседи.
Песента от Македония провокира актуализиране на знания за сходни метруми и размери в
България.
В урочната работа е важно е децата да разберат, че различия между отделните култури
има, но има и много общи черти и в танците, и в
песните, и в инструментите, и в традициите.
Водеща е задачата да бъдат осмислени както
специфичните различия за всяка култура, така и
да бъдат коментирани и разбрани приликите и
близостта на общите за народите от Балканите
елементи.

Традиционна турска
танцова музика

свири брасбеНдът На бобаН и Марко МаркоВич

Дафино, вино червено
НародНа песеН от

МакедоНия

За СЪРБИЯ са много характерни духовите оркестри.
Има ги на всеки празник – виртуозни музиканти,
които, засвирят ли, заразяват всички с енергия
и настроение. Сред традиционните музикални
инструменти за сръбския фолклор са фрула, двоянка,
гусла, тамбура, шаргия (струнен инструмент).
В по-ново време се използват и цигулка, акордеон,
китара и др. Много популярен в Сърбия е танцът,
наречен коло.Танцьорите играят в кръг, тялото е
изправено, а основните движения са само с краката.
Играе се на съпровод най-често от акордеон, фрула,
тамбурица. Често музиката в началото е в по-бавно
темпо и постепенно се забързва до края.
БРАСБЕНДЪТ
НА БОБАН
И МАРКО
МАРКОВИЧ

В ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР си дават среща много
култури и влияния. Във всяка фолклорна
област има специфични черти на песните
– често бавни, с много орнаменти, безмензурни или ритмични и танцувални. В
турския фолклор има и смесени танци, в
които играещите задават ритъм с двойки
дървени лъжици в ръцете. Характерни
музикални инструменти са саз (подобен
на тамбурата), кеменче (струнен инструмент, приличащ на цигулка), кемане
(родственик на цигулката), зурна, тулума
(вид гайда) и традиционният даул (тъпан).

Музикантите на тромпетиста виртуоз Бобан Маркович
събират овации във Виена, САЩ, Канада, свирят в
легендарните филми
на Костурица.

Въпроси и задачи

■ Защо според вас сръбският танц се казва коло?
■ Какви общи черти в музикалния фолклор
на балканските народи откривате?

■ Кои са общите музикални инструменти за

балканските народи? Как ще обясните приликите?

■ С фолклора на кой от нашите съседи имаме много
общи черти?

САЗ

ДАУЛ

Музикална работилница

■ Направете състезание за най-оригинална музикална карта на Балканите. Работете по групи.
Изберете най-оригиналния начин да представите музиката на съответния народ.
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Е-ресурс
Музикална карта на Балканите
Разположена е карта на Балканския полуостров с ясно очертани граници на България и съседните балкански държави. При кликване върху
територията на съответната държава стартира
аудио и/или видео файл с музикална илюстрация
от този регион.
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За всяка от задачите в този преговорен урок предложете подходящ музикален материал.

УРОК 32-33: КАКВО ЗНАЕМ ЗА
МУЗИКАТА ДОТУК

КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗ ИКАТА ДОТ УК
■ Да си припомним какво е метроритъм.

■ Богатството и разнообразието от метроритми в българската народна музика е удивително.
• Посочете размери, които са характерни за българската народна музика.
• Свържете всеки размер с характерен български народен танц.
• В какъв размер е Ихтиманска копаница?
• Направете характеристика на безмензурността. Посочете пример от българската
народна музика за безмензурна песен.

Вид на урока: за преговор.

■ Какво знаем за българския музикален фолклор дотук.

Цел на урока: Преговаряне на знания, усъвършенстване на умения и компетентности по
отношение на: инструментални камерни състави;
метроритмичното разнообразие на българския
фолклор; български музикален фолклор – Шопско, Северна България; фолклор на етносите в
България; фолклор на Балканите.

■ Какво обединява една музикалнофолклорна област?
■ Къде се намира регионът в България, наричан Шоплук?
■ Посочете особеностите на шопското двугласно пеене.
■ Кои музикални инструменти са характерни за Шопската област?

■ За коя област са характерни хорàта? Посочете номер и размер.
Фолклорна област
Шопска
фолклорна област

Задачи на урока: Познаване, разграничаване,
анализиране на различен музикален материал по
определен критерий и във връзка с основни тематични направления. Решаване на тестови задачи, на казуси, участие в музициране и танцуване.
Използване на съвременни дигитални средства.
Насоки за работа
В ясен и достъпен вид са оформени въпросите
и задачите за преговор на ученото до този момент.
Част от задачите са с предоставени отговори,
от които учениците да избират верен отговор. В
преговора на знанията за изучените вече музикално-фолклорни области е важно да бъдат затвърдени знанията за географското разположение
на съответната област и най-важните характерни, отличителни елементи в сравнение с други
области. Разбира се, освен различията, трябва
да се осъзнаят и общите черти, присъстващи във
всички области на България.
При преговарянето на знанията за фолклорната
музика на различните етноси е важно да направят
разлика между традициите на етноси, живеещи
на територията на България и народни култури
от съседните балкански държави.
Убедителното усвояване на знанията и уменията разпознаване на различните инструментални
състави, както и знанията за популярната музиката са предпоставка за успешната работа следващите часове по музика.
Възможно е и предварително поставяне на задачи от Музикална работилница на следващия
урок.

Северняшка
фолклорна област

№

Размер

ХорӚ

1

Ганкино

2

Граовско

3

Ръченица

4

Еленино

5

Копаница

6

Право

■ Къде се намира Северняшката музикалнофолклорна област в България?
Кои са най-популярните хорà в тази фолклорна област?

■ Можете ли да посочите имената на известни певци или инструменталисти – майстори
на българската народна музика от Северняшката музикалнофолклорна област?

■ Припомнете си с музикалната култура на кои етноси, живеещи в България, се запознахте.

■ Кои са най-характерните музикални инструменти, използвани в традиционната арменска
музика? Кои от тези инструменти срещаме и в народната музика на други етноси?

■ „Дай ми ръка“ е популярна еврейска народна песен.

Изпейте я, а може и да си измислите подходящи движения за танцуване.
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■ Музиката на Балканите е богата на ритми, мелодии, танци и песни.

В музикалните традиции на балканските народи има много общи, но и специфични черти.

■ Какво е характерно за музиката на балканските народи?
■ С музикалните традиции на кой народ свързвате танците:
зейбекико

калушари

сиртаки

коло

■ Кои музикални инструменти разпознавате на снимките?
Знаете ли за музиката на кой народ са характерни?

■ Вече знаете, че в инструменталните състави могат да участват различен вид

и брой музикални инструменти. Разгледайте внимателно снимките и посочете
на кои от тях има камерен оркестър.

• А има ли сред изображенията биг бенд? По какво го разпознахте?
• Какъв е изпълнителският състав на една рокгрупа?
• Избройте други видове изпълнителски състави, които познавате.

■ Какво е общото между
Стефан Воронов, Мими Николова, Маргрет Николова, Емил Димитров, Лили Иванова,
Йорданка Христова, Паша Христова, Борис Годжунов, Мария Нейкова, Мими Иванова?

■ Какво знаете за „Златният орфей“?
■ Посочете песен от репертоара на всеки от изпълнителите:
• Стефан Воронов

• Емил Димитров

• Паша Христова

• Йорданка Христова

• Лили Иванова

Коя тяхна песен можете да изпеете? А можете ли да я запишете на различни
звуконосители свое изпълнение – в аудио- и във видеоформат по избор?
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УРОК 34: В СВЕТА НА
МУЗИКАТА

В СВЕТА НА МУЗИКАТА
В този час ще обобщите наученото по музика дотук. Ще слушате различни музикални примери и
ще търсите отговори на въпроси, свързани с пет основни теми:
■ Музикалните инструменти и тяхната история
■ Български музикален фолклор
■ Съвременните дигитални технологии в музиката
■ Музиката на другите народи
■ Музикалните жанрове

Вид на урока: за обобщение.

Въпроси и задачи

Цел на урока: Проявяване на умения за обобщаване на знания; за обобщаване на проблеми,
свързани с изучавани музикални творби за пеене и възприемане по отношение на: музикалните
инструменти и тяхната история; съвременните
дигитални технологии в музиката; музикалните
жанрове; български музикален фолклор; фолклорът на други народи и етноси.

Музикалните инструменти и тяхната история

■ Кой е първият музикален инструмент? А кога е създаден?
■ Кои са основните групи музикални инструменти според начина на звукоизвличане?
Към коя от групите е китарата?

■ Разгледайте фотосите и групирайте музикалните инструменти в две групи:
акустични и електронни. Посочете примери?

■ Чуйте музикален пример и посочете кога звучат акустични и кога –
електронни инструменти.

■ Какво знаете за историята на клавишните инструменти? Кой от изброените клавишни

инструменти е зависим от дигиталните технологии? Чуйте музикалния пример и посочете
кога звучи клавесин и кога пиано. А синтезатор?

Задачи на урока: Отговаряне на въпроси,
обобщаване на знания в таблици и схеми. Сравняване, разграничаване, групиране на музика и
музикални явления по определен признак. Представяне на мултимедийна информация.
Насоки за работа
Обобщението на знания, умения и компетентности сме конструирали в основни теми. Това
улеснява систематизирането, насочването към
важното. Предложените задачи и въпроси отговарят на различно познавателно ниво (според
таксономииите за различен тип когнитивност и
творческо отношение). Това дава възможност за
индивидуален подход, както и за структуриране
на работата в групи. Изследователска и творческа е задачата от Музикална работилница – представяне на музикален фестивал.
Още в този час, при такъв тип на организация,
е възможно учителят общо и индивидуално да
прецени постиженията на учениците, степента
на усвоеност на знанията и уменията. Наблюденията и резултатите ще позволят той да направи
самооценка на своята преподавателска работа и
да планира конкретни дейности за предстояща
работа в часовете.
Успоредно с различните обобщителни задачи
и въпроси в урока има и допълнителни знания в
рубриката Музикален калейдоскоп.

Съвременните дигитални технологии и музика

■ Разкажете за приложението на съвременните дигитални
технологии в музиката (създаване, съхраняване,
разпространение на музика).

■ Посочете примери за музика, която сте слушали в час, в

която композиторът е използвал и електронни, и акустични
музикални инструменти.

Музикалните жанрове

■ Кои музикални жанрове познавате? Може ли една и съща музикална творба да попадне

едновременно в два жанра? Например да бъде песен и марш? Посочете и други примери.

■ Какво е общото между право хоро, танго и самба? Обосновете отговора си.
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Въпроси и задачи
Български музикален фолклор

■ Шопската и Северняшката музикалнофолклорна област вече са ви познати. Посочете за коя
музикалнофолклорна област се отнася съответно колона 1 и 2?
Характерни

1

2

двоянка
дудук

гъдулка
кавал
джура гайда

дудук
цигулка
тромпет

музикални
инструменти

гъдулка
кавал
джура гайда

песни

едногласно и двугласно пеене
безмензурни песни
кралимарковски песни
пеене с разтрисане

едногласни песни –
хороводни,
седенкарски
безмензурни песни

хорà

ситно мъжко
четворно

дайчово
грънчарско

граовско
копаница

еленино хоро
ганкино хоро

Музиката на другите народи

■ От коя Балканска държава са музикантите и танцуващите на снимките?

■ С музикалния фолклор на кои народи свързвате музикалните инструменти?

КАРНАВАЛЪТ В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
е може би най-известният карнавал в света.
Той се провежда още от началото на XVIII в.
и е визитна картичка на Бразилия. По време
на карнавала стотици хиляди хора танцуват,
облечени в атрактивни костюми.
Безбройни в света са и фестивалите, свързани
с рок- и попмузиката, с операта и др.

Музикална работилница

■ Потърсете допълнителна информация за различни фестивали в България, Европа и света.
■ Представете в презентация избран от вас фестивал.
■ Представете в нея различни музикални жанрове, танци, инструменти и т.н.
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УРОК 36: ФОЛКЛОР ОТ
РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА
СВЕТА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Запознаване с различни образци на музикални фолклорни традиции и практики от света, с композиторско творчество на фолклорна основа.
Задачи на урока: Слушане и коментиране на
фолклорна музика от различни национални култури – жанрове, практики. Откриване на сходства и различия в музика от различни фолклорни
традиции. Разпознаване на фолклорна музика от
различни страни по характерни белези.
Основен музикален материал:
• за пеене: Реката на живота – традиционна индианска песен;
• за слушане: Полка-йодлер – немска народна
песен; Розамунда – Яромир Войвода; Лендлер –
Франц шуберт; Ирландска и келтска традиционна
музика; Колко си красива – традиционна мексиканска музика, изпълнява група Лос Дендис; Уимоуе – песен от Южна Африка.
Насоки за работа
След срещата с музиката на Балканите продължава запознаването с музикалния фолклор на
различни страни по света.
Часът е наситен с музика – своеобразно музикално пътешествие в цял свят.
В урока учениците имат възможност да се запознаят с полката – чешки народен танц, който се
играе по двойки, има характерен ритъм и бързо
темпо. Макар да произлиза от чешката фолклорна музика, полката е много разпространен танц
и в други европейски държави. Много композитори, вдъхновени от енергията и ритъма на този
танц, създават свои музикални творби – полки,
които заживяват свой самостоятелен живот на
сцената като концертни творби.
В този урок предлагаме и среща с така харесваните, динамични и атрактивни ирландски танци. Учениците придобиват знания за характерния начин на танцуване, поведение на тялото и
типични движения. Важен акцент тук е ролята
на танцьорите, които, танцувайки със специални
обувки, озвучават метроритъма на танца.
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Още един народен танц намира място в урочната тема – това е лендлер, предшественик на валса. Музикалният пример е с творба „Лендлер“ от
Франц Шуберт – доказателство, че народната музика много често вдъхновява композиторите да
създават творби за изпълнение в концертен вид.
Предвидените музикални творби, както и специално подбраните илюстрации на страницата
подпомагат създаването на представа за музиката на чехи, ирландци и германци.
Музикален калейдоскоп допълва информацията за полката като танц, завладял почитатели
и далеч от родината си. За учениците ще бъде
любопитно и интресно запознаването със много
специфичната техника на пеене – йодлерово пеене. Характерно за териториите на австрийските и
немски Алпи, йодлеровото пеене винаги предизвиква особен интерес със специфичното звукоизвличане, характерен маниер.
В своя репертоар учениците могат да включат
традиционната индианска песен „Реката на живота“. Това е и кратка среща от страниците на учебника с духовния свят на древните индиански племена. Възлагане на групова задача за представяне на
индианската традиционна култура би спомогнала
разширяването на знанията за музикалните им традиции, песни, танци и инструменти.
В урока предстои среща с мексиканската и африканска музикални култури.
Мексиканската музика е представена с изпълнение на група Лос Дендис. Емоционалното и
прочувствено изпълнение на мексикански песни
с характерна звучност и съпровод с типични музикални инструменти пленява публиката. Групата Лос Дендис е била номнирана през 1958 г. за
наградата Грами.
Дискутирането на представените музикални
примери и информацията за тях се свързва и с
аргументиране на личен избор и предпочитания.
Е-ресурс:
Задачата е: Познай музикалната творба – от
коя страна е и как се нарича? Постави я правилно на картата на света. Присъства музика от с.
38, 39, 46, 47, 48.

УРОК 37
Фадо музика

Вид на урока: за упражнение.

Самовар

Цел на урока: Затвърдяване на знанията за
различни музикални традиции и практики от света. Разпознаване на фолклорна музика от европейски страни.

свири аНсаМбъл от балалайки

пако де лусия с „буеНа Виста сошъл клъб“

Нека се насладим на характерна музика от Европа.
ФАДО е специфична португалска музика – нежна,
чувствена, наситена с много емоция, символ на
португалската душа. Фадо (fatum) означава съдба,
орис. Фадо музиката отразява чувства като самота,
носталгия, копнеж по непостижимото. В Португалия
има специални места – малки ресторантчета,
наричани Casa di Fado (къща за фадо), в които
посетителите могат да се насладят на изпълненията
на традиционните певци на фадо.

Изпълненията на фадо
певците са съпровождани
от специфичната
португалска китара с
характерен корпус и звук.

Задачи на урока: Слушане, наблюдаване, анализиране, коментиране на фолклорна музика от
различни европейски държави. Сравняване на
специфична проява на музикално-изразни средства. Представяне на фолклорната музика по
света – проектна дейност.

ПАКО ДЕ ЛУСИЯ

МАРИЗА

АМАЛИЯ РОДРИГЕШ

Темпераментна и енергична, ИСПАНСКАТА МУЗИКА често се свързва с
традиционните фламенко и класическа китара. Поради културното разнообразие
в Испания не може да се говори за единен фолклор. Всеки от регионите
на страната има характерна фолклорна музика, традиции, песни, танци и
инструменти. ФЛАМЕНКОТО има над 50 различни стила, възниква в област
Андалусия и е най-популярната форма на испански фолклор в чужбина.
Фламенкото е едновременно танц, песен и съпровод (най-често от китара и
ударни инструменти). В процеса на изпълнение тези три елемента участват
равностойно, като се редуват – всеки има своето време за изява. В тази
сложна система съществено е строгото подчинение на ритъма.

Основен музикален материал:
• за слушане: Фадо – традиционна португалска музика; Самовар – свири ансамбъл от балалайки; Танго фламенко – Пако де Лусия с Буена
виста сошъл клъб.
Насоки за работа
Урокът е за затвърдяване на знанията за музикалния фолклор на различни народи от света – на
европейските Португалия, Испания и Русия, но
по-скоро разширява аудиалния опит с изключително характерна музика.
И трите националности са представени с
най-характерни и разпознаваеми музикални
илюстрации. Фадо музиката и изпълнителите на
фадо Амалия Родригеш и Мариза са емблематични за музикалната традиция на Португалия.
Китара, фламенко, Пако де Лусия – испански
ритми и темперамент представят тази страна.
Музикалният инструмент балалайка е характерен за руския фолклор.
В урока има предложена много допълнителна
информация и снимков материал.
Музикалният калейдоскоп допълва с още полезни знания.
Музикалната арена предоставя възможност за
интересни форми на групова или индивидуална
работа. Самостоятелно намиране на информация
от различни източници и подготвянето на презентативен материал, викторина или просто беседа
пред съучениците е повод да бъде провокиран
интересът и заниманията на учениците.

Танго фламенко

традициоННа португалска МуЗика

ПОРТУГАЛСКА
КИТАРА

МУЗИКАЛНА АРЕНА

■ Формирайте две групи за работа по

тема „Фолклорната музика по света“.
• Първата група търси информация
за специализирани рубрики в електронните медии, представящи музика
от различни краища на света, и я
презентират по подходящ начин.
• Втората група представя музика от
различни части на света чрез аудио,
видео, нотен запис и др.

АМАЛИЯ РОДРИГЕШ е най-почитаната
изпълнителка на фадо музика, призната за кралица на
фадото. Португалците я наричат Гласа на Португалия.
ФЛАМЕНКОТО е музика и танц, родени от смесването
на ромски, испански и еврейски традиции.
ПАКО ДЕ ЛУСИЯ (Франсиско Санчес Гомес)
е всепризнат майстор на фламенкото.
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Е-ресурс:
Задачата е Музикална розетка: изпълнена с
на пръв поглед хаотично подбрани букви; при
по-внимателен оглед се откриват думи, изписани с тези букви. Учениците намират в розетката
/хоризонтално и вертикално/ музикални понятия
и имена, свързани с музиката на различни народи по света. Думите са: полонез, лендлер, ситар,
фламенко, бандонеон, Родригеш, йодлер, фадо,
балалайка.
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УРОК 38-39-40: РЕПЕТИЦИЯ В
ТАНЦОВ КЛУБ
Вид на урока: за наблюдение.
Цел на урока: Събиране и използване на
информация при поставени задачи в извънучилищна среда – в танцов клуб. Споделяне на впечатления. Прилагане на знания. Запознаване с
различни танцови стилове и жанрове.
Задачи на урока: Наблюдаване, коментиране
на посещение на репетиция на танцов клуб. Самостоятелно и групово участие в учебна дейност
извън училище. Използване на знания.Различаване основни танцови елементи на фолклорния,
салонния и модерния танц. Разпознаване конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики, използване в танцовата практика.
Насоки за работа
Усилията, които учителят по музика полага в
училище за развитие на двигателната и танцова
култура на учениците биха се комбинирали чудесно с допълнителни занимания по танци. Все
пак понякога е необходимо учениците да добият
доза кураж, за да се срещнат с танците и танцовия репетиционен процес. Именно организирането на групово наблюдение е чудесен повод за
това. Огромното изобилие от стилове и жанрове
и възможностите за съчетания между тях предоставят големи възможности за избор на подобни
извънучилищни дейности, особено в по-големите
градове.
За учениците на този етап е от значение да разберат, че могат да се забавляват, учат и поддържат физическата си форма едновременно. Тези
знания и умения остават за цял живот и ще им
бъдат полезни в различни ситуации. Придобитите директни знания за музиката и различните начини, по които тя функционира, са също съществени за цялостната култура на учениците.
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РЕПЕТИЦИЯ В ТАНЦОВ КЛУБ
За да бъде удовлетворението истинско, то трябва да бъде заслужено.
Представи си: студена зимна привечер. Сякаш всички са се скрили на
топло и само ти крачиш по заледения тротоар. Приближаваш. Сърцето
ти започва да бие по-бързо – ето я и целта ти. Отваряш вратата на залата – музика, светлина, смях, приятели… тВоят таНцоВ клуб! Ето я и
наградата – тук се чувстваш щастлив!
Чрез танца ние се разтоварваме от всекидневните грижи, изразяваме различни чувства, зареждаме се с енергия
и добро настроение. Наистина усилията си заслужават!
И има танци за всеки вкус: народни, класически, латино,
спортни, хип-хоп, модерен балет и още много други. Можеш да опиташ и ти! Отиди на репетиция в танцов клуб!

Въпроси и задачи

■ Как протича репетицията?
■ Какво облекло и обувки използват танцьорите?
■ Как се подготвят танцьорите?
■ Какви характерни движения се използват? Плавни, леки,
отсечени, с подскок или други?

■ Как танцуват танцьорите: самостоятелно, по двойки, в група?
■ Танцуват ли танцьорите в синхрон?
■ Каква музика звучи? В какъв метрум е? Какво е темпото?
■ Ако музиката се изпълнява на живо, какъв състав свири?
■ Ако музиката е на запис, каква техника я възпроизвежда?
■ Каква е връзката между музиката и танца?
■ Има ли акценти в музиката, които са отразени чрез танца?
■ Как „броят“ танцьорите на различните танци?
■ Съобразяват ли се танцьорите с музиката?
■ Изразяват ли танцьорите характера на танца и музиката?
■ Превърнете нотите в стъпки, движения на ръцете и главата.
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УРОК 41: МУЗИКАЛНИТЕ
ФОРМИ. СЛОЖНА ТРИДЕЛНА
ФОРМА

М У З И К А Л Н И Т Е Ф О Р М И.

СЛОЖНА ТРИДЕЛНА ФОРМА
Аз съм тук, Инезилья
(Я здесь, Инезиля)

Менует
лудВиг ВаН бетоВеН

роМаНс За глас и пиаНо

музика Михаил глиНка
текст а. с. пушкиН

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разбиране на структурата на
сложна триделна форма в музиката, на нейни характерни белези, на проявяване на основни формообразуващи принципи.
Задачи на урока: Слушане, наблюдаване, анализиране на музикално-изразни средства, принципи на формообразуване в сложната триделна
форма в подходяща музика. Графично моделиране на формата.

1804 – 1857
МИХАИЛ ГЛИНКА

Е РУСКИ КОМПОЗИТОР, КОЙТО
СЕ СЧИТА ЗА ОСНОВОПОЛОЖНИК
НА РУСКАТА КЛАСИЧЕСКА
МУЗИКА

а

А

Основен музикален материал:
• За слушане: „Аз съм тук, Инезилья – м. М.
Глинка, т. А. С. Пушкин; Менует – Л. ван Бетовен.
Насоки за работа
Изображенията на страницата на планетата
Сатурн илюстрират по своеобразен начин схемата на сложната триделна форма.
Музикалните примери, представящи сложната
триделна форма са достъпни. Целта им е да не затруднят учениците при възприемане, за да може
те постепенно да надградят знанията си.
В романса на Глинка шестокласниците имат
опора освен в проследяването на изразните средства, но и в текста. Първият дял от формата обхваща първите два стиха, средният дял – третия
и четвъртия стих. В третия дял от формата има
повторение на първия и втория стих. Следва примерен превод на текста на Пушкин, който може
да послужи за работа в клас.
Аз съм тук, Инезиля,
аз съм тук под прозореца –
в обятията на Севиля
и на мрака и бляновете.
Изпълнен със смелост,
загърнат със плащ,
китара и шпага,
аз съм тук под прозореца.
Ти спиш ли? Китарата
теб ще събуди.
Ако се събуди, стария
със меча ще го просна.
Копринена стълба
под прозореца спусни…

b

Музикалните форми изразяват идеите на композиторите по
своеобразен начин. В зависимост от мащаба на тези музикални
идеи се използват форми от различна величина.
СЛОЖНАТА ТРИДЕЛНА ФОРМА съдържа три дяла, всеки от които представлява проста двуделна или проста триделна форма.
Крайните дялове най-често са еднакви или си приличат. Те се
различават от средния или ярко контрастират. Сложната
триделна форма дава възможност на композитора да разгърне
своята идея с по-голям размах в сравнение с простите форми.
М ЕНУЕТЪТ е френски народен танц в тривременен метрум,
умерено темпо. През XVII в. става неразделна част от дворцовите балове. Движенията са сдържани и плавни, с характерни поклони и реверанси. Г. Фр. Хендел и Й. С. Бах използват менуета
в старинните сюити, а Й. Хайдн, В. А. Моцарт и Л. ван Бетовен
– като част от сонати, симфонии и др.

а

b

а

B

b

А
Въпроси и задачи

■ Слушайте романса от Михаил Глинка и дайте знак, когато
чуете, че започват вторият и третият дял.

■ Кои изразни средства се различават най-ярко в първия и

втория дял от формата на „Менует“ от Лудвиг ван Бетовен?

■ От какви прости форми се състоят дяловете на сложната
триделна форма на романса и менуета?

■ Нарисувайте със свои символи схемите и запишете с букви
формата на романса и менуета. Използвайте знаци за
повторение, ако има дялове с буквално повторение.
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Защо се бавиш? Да не би
съперникът да е там?...
Относно менуета на Бетовен също считаме, че
учениците няма да се затруднят при разпознаване структурата на формата, тъй като музикалноизразните средства се изменят достатъчно ярко.
Ясна граница създава и по-оживеното темпо в
средния дял.
Е-ресурс
В задача 1 се представя информация за романса на Михаил Глинка. Във втората флип-карта се
прави и кратък анализ на творбата.
В задача 2 се представя поетическият текст на
романса, чийто автор е А. С. Пушкин. От учениците се изисква, ако изучават руски, да направят
опит да прочетат текста от руски и да го преведат. Ако не е така, учителят ще помогне
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УРОК 42
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Осъзнаване на сложна триделна
форма в музиката – структура, принципи на развитие на музикално-изразните средства. Откриване на формата в музика.
Задачи на урока: Изпълнение на песни с
акцент върху изобразяване на музикално-художествения образ с достъпни изпълнителски
средства. Самостоятелно графично моделиране
на сложна триделна форма. Разпознаване на основните дялове на формата в звучаща музика.
Основен музикален материал:
• за пеене: Приятели – м. С. Диомов, т. Г. Белев;
• за слушане: Монтеки и Капулети от Сюита №
2 из балета „Ромео и Жулиета“ – С. Прокофиев.
Насоки за работа
„Монтеки и Капулети“ из сюитата на Прокофиев е изградена в сложна триделна форма,
дяловете на която учениците ще откроят без затруднение. Описанието на характера на музиката
във всеки от дяловете, както и на музикалноизразните средства, които използва композиторът,
за да изрази идеите си, ще допълнят с по-голяма
прецизност анализа на произведението.Тъй като
формата обхваща дялове с по-мащабно развитие,
от шестокласниците не е необходимо да се изисква по-задълбочен формален анализ. В предишния урок беше възможно да се търсят простите
форми в състава на сложната, но сега това не е
необходимо.
Образният кръг на произведенията, включени
на страницата, са повод да се беседва с учениците по темите за любовта, приятелството, агресията, враждата, толерантността, родовата принадлежност, цената на човешкия живот, нещата,
на които сме способни в моменти на крайни чувства, контрола върху емоциите и др.
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Приятели
музика стеФаН диоМоВ
текст георги белеВ

Монтеки и Капулети
от Сюита № 2 из балета
„Ромео и Жулиета“

сергей прокоФиеВ

Уаба-диби-диби-дом!

1891 – 1953
СЕРГЕЙ ПРОКОФИЕВ
Е РУСКИ ПИАНИСТ, КОМПОЗИТОР, ДИРИГЕНТ.
ОГРОМНОТО МУ И РАЗНООБРАЗНО ТВОРЧЕСТВО
ОТ НАД 180 МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГО ПРАВИ
ЕДИН ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ КОМПОЗИТОРИ НА ХХ В.

Те се скитаха в полето
винаги двама, винаги –
две усмихнати хлапета,
цели в прах и драскотини.
После търсеха реката
винаги двама, винаги.
И се пръскаха с водата
чак до мрак, чак до мрак.
Кой си спомня за полето
с младите жита,
но приятели ще има вечно –
други скитат там сега.
Други тичат към реката
винаги двама, винаги.
И кипи под тях водата
чак до мрак, чак до мрак.

ТАНЦ НА РИЦАРИТЕ

Припев:
Оооо…
Двама, двама, чак до мрак…
Но приятели пак ще има –
други тичат там.

РОМЕО И ЖУЛИЕТА

Уаба-диби-диби-дом.
Те се скитаха в полето,
винаги двама, винаги –
две усмихнати хлапета,
цели в прах и драскотини.
После търсеха реката
винаги двама, винаги.
ЧЕЛЕСТА Е МУЗИКАЛЕН
КЛАВИШНО-УДАРЕН ИНСТРУМЕНТ.
Но приятели ще има,
ВЪНШНО ИНСТРУМЕНТЪТ
вечно ще има –
ПРИЛИЧА НА ПИАНОТО.
виж други тичат сега.
ЗВУЧЕНЕТО МУ НАПОДОБЯВА
ЗВЪНЧЕТА.

Въпроси и задачи

■ Какво представлява според вас
танцът на рицарите:
• танго
• тържествен марш шествие
• грациозен менует

■ В коя част от музикалната форма

звучи челеста? Защо композиторът
е избрал точно този момент?
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Е-ресурс
В задача 1 учениците получават информация
за балета „Ромео и Жулиета“ и сюитите, създадени по него.
В задача 2 е изложено накратко съдържанието
на балета „Ромео и Жулиета“. В карти от две до
шест са включени и звукови откъси.
В задача 3 със звук е представен инструментът
челеста. Учениците трябва да определят неговото звучене:
Отг. 1 - приказно, 3 - светло, 4 - леко, 6 - блестящо.

УРОК 45: БЪЛГАРСКИ
КОМПОЗИТОРИ КЛАСИЦИ

БЪЛГАРСКИ
КОМПОЗИТОРИ КЛАСИЦИ
Из гротескна сюита
„Бай Ганьо“

Вид на урока: за нови знания.

ВеселиН стояНоВ

Цел на урока: Обогатяване на знанията за
българското музикално изкуство на българските композитори класици. Познаване на значими
произведения в творчеството им.

1902 – 1969
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ

МариН голеМиНоВ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ е роден в гр. Шумен в семейството на
Анастас Стоянов – виден културен и музикален деец. Синовете
му Андрей и Веселин Стоянови се насочват към музикалното
изкуство и правят блестяща музикална кариера. Веселин
Стоянов от малък свири на пиано и цигулка, завършва
Музикалната академия в София, а по-късно учи във Виена
(Австрия). Творчеството му е богато и обхваща различни
жанрове – клавирни, оркестрови и симфонични творби.
Гротеска – странно,
причудливо, изопачено
представяне на лица и
предмети в художествена творба

М АРИН ГОЛЕМИНОВ е роден в гр. Кюстендил.
Завършил е Българската музикална академия в София,
а по-късно усъвършенства знанията и уменията си, продължава образованието си във Франция.
Сред творбите му са оперите „Ивайло“, „Захари Зограф“, музикалната приказка
„Златната птица“, 3 симфонии, инструментални и вокални творби.

Задачи на урока: Слушане, наблюдаване, коментиране по различни параметри на музика на
българските композитори класици – В. Стоянов,
М. Големинов. Използване на изразни средства
като ориентир при разпознаването на музикална
творба.

Веселин Стоянов с голямо майсторство създава
„БАЙ ГАНЬО“. В основата на творбата е едноименната
литературна творба на Алеко Константинов. Сюитата има четири части:
Въпроси и задачи
бай гаНЬо пътуВа, бай гаНЬо ВъВ ВиеНа,
бай гаНЬо В баНята, На село.
ГРОТЕСКНАТА СЮИТА

ТАНЦОВАТА ДРАМА „НЕСТИНАРКА“
(по разказа на Константин
Петканов) на Марин Големинов
първоначално е била замислена
като опера, но сам композиторът
споделя: В размисъл за средствата,
с които ще превърна разказа в
сценично драматично развитие,
отсъдих, че няма да имам нужда
от слово, а от ритъм и жест.
Музиката е водеща в творбата и
открива възможността да бъде
изпълнявана и като сюита без
сценичното реализиране на танците.

Основен музикален материал:
• за слушане: Из Гротескна сюита „Бой Ганьо“
– Веселин Стоянов; Из Танцова драма „Нестинарка“ – Марин Големинов.
Насоки за работа
Гротескната сюита „Бай Ганьо“ е композирана
през 1941 г. Изградена е по едноименното произведение на Алеко Константинов. Сюитата има
4 части, три от които са вдъхновени от конкретни разкази на Константинов. Музикалното произведение дава възможност за междупредметни
връзки – литература и изобразително изкуство.
Удачно е преди да чуят творбата, учениците да
се запознаят с отделни теми и фрагменти, за да
могат лесно да ги разпознаят при цялостно възприемане. Творбата позволява лесно и достъпно учениците да разберат смисъла на понятието
гротеска и да дискутират причината сюитата да е
наречена гротескна.
Танцовата драма „Нестинарка“ от Марин Големинов е едно от най-значителните български
музикално-сценични произведения. Творбата е
завършена през 1940 г., а премиерата й е била на
4 януари 1942 г. в Софийската опера с диригент
Асен Найденов. За основа на сюжета е послужил
разказът на Константин Петканов със същото заглавие. Нестинарството има древни езически корени, свързани с ритуалните танци върху огън.
Игрите започвали в навечерието на нестинарският празник - 3 юни /денят на св. Константин и
Елена/. На специално място се поставяли иконите на светиите. Късно вечер, на селския площад
е подготвян голям огнен килим от жарава, върху

1908 – 2000
МАРИН ГОЛЕМИНОВ

Из танцова драма
„Нестинарка“

■ Чуйте „Бай Ганьо пътува“ – усещате ли движението

на влака? Каква гледка „се вижда“ през прозореца?
Долавяте ли характерни български мотиви? Кои групи
музикални инструменти разпознавате? Във втората
част „Бай Ганьо във Виена“, Веселин Стоянов използва
два характерни танца: ръченица и виенски валс. Къде
откривате пародията, гротеската?

■ Чуйте предложения музикален откъс от танцовата

драма „Нестинарка“. С какви музикалноизразни
средства композиторът пресъздава мощта и стихията
на нестинарския обред?
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който танцуват нестинарите под звуците на гайда
и специфични ритми на тъпан.
Танцовата драма „Нестинарка“ е изградена от
девет картини и епилог.
Е-ресурс
Зад.1. Свързват се творци с техни произведения. Марин Големинов – н нестинарка; Веселин
Стоянов – Бай Ганьо; Петко Стайнов – Тракийски танци.
В Зад.2 флип карти предлагат изображения и
информация за В. Стоянов, М. Големинов.
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УРОК 46: БЪЛГАРСКИ
МУЗИКАЛНИ ФАМИЛИИ

БЪЛГАРСКИ
МУЗИКАЛНИ ФАМИЛИИ

Обичам те, родино

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Затвърдяване на знанията за
творчеството на български композитори класици. Обогатяване на знанията за българското
музикално изкуство с ярки имена в българската
музика. Акцентиране върху известни и в света наши музикални фамилии. Подчертаване на
връзката между поколенията.
Задачи на урока: Пеене, слушане на музика
от български композитори класици. Разпознаване на тяхна музика. Актуализиране на знания
от пети клас. Свързване на фамилии – творци в
музикалното изкуство; разпознаване на техни
творби.
Основен музикален материал:
• за пеене: Обичам те, Родино – музика Любомир Пипков, текст Елисавета Багряна;
• за слушане: Из „Пролетни приумици“ – Любомир Пипков.
Насоки за работа
„Пролетни приумици“ от Любомир Пипков е
цикъл от 16 метроритмични пиеси за пиано. Любомир Пипков ги създава през 1972 г. В изграждането на този цикъл са използвани разнообразни изразни средства. Първата пиеса „Игра“ има
характер на семпла и типична детска пиеса. С
контрастен характер е следващата пиеса „Старобългарски хорал“ – музикална разходка в историята. Третата пиеса „Песен“ е инструментален
вариант на народната песен „Нани ми, нани, Дамянчо“. Така изобретателно и разнообразно и в
останалите пиеси от цикъла са съчетани различни изразни средства, постепенно усложняване на
метроритмиката в пиесите, присъстват интересни и разнообразни контрасти и богато развити
образи.
Панайот и Любомир Пипкови
Панайот Пипков е роден в Пловдив през 1871
г. След обучение в чужбина се зъвръща в България, ръководи музикални дружества, хорове,
дирижира оркестри и учителства на различни
места в България. Участва активно в музикалния
живот на страната, автор е на множество детски
и училищни песни. Посветил е целия си живот
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Из „Пролетни
приумици“

музика лЮбоМир пипкоВ
текст елисаВета багряНа

лЮбоМир пипкоВ

Обичам те, родино, пролет под накита зелен
и с първите цветя наболи през първи слънчев ден.
Обичам те, когато лято житата позлати
и жетва закипи в полята, и морно дишаш ти.
Обичам те, когато есен под бистър небосвод
събира плодовете с песен работният народ.
Обичам те и зиме – бяла, с дълбоки снегове,
когато пак си разцъфтяла, но в снежни цветове.

1871 – 1942
ПАНАЙОТ ПИПКОВ

Обичам те, родино моя, и всеки ден и час
готов съм свободата твоя да браня вярно аз!

1904 – 1974
ЛЮБОМИР ПИПКОВ

БАЩА И СИН ПИПКОВИ. Любомир Пипков е роден в Ловеч. Негов
баща е Панайот Пипков. В Париж Любомир Пипков учи при
едни от най-изявените имена за времето. Сред творбите му са
4 симфонии, оперите „Янините девет братя“, „Момчил“, както
и инструментални и вокални творби. В КЛАВИРНИЯ ЦИКЪЛ
П РОЛЕТНИ ПРИУМИЦИ, съставен от 16 пиеси, ясно личи
характерното музикално мислене на композитора – оригинално
и колоритно представяне на метроритмичното
богатство на българския фолклор.
ФАМИЛИЯ ВЛАДИГЕРОВИ
Панчо и Любен Владигерови. Александър
Владигеров – композитор и диригент, син
на Панчо Владигеров. Внуците – Екатерина
Владигерова, близнаците Aлександър
и Kонстантин Владигерови

ФАМИЛИЯ СТОЯНОВИ
бащата Анастас Стоянов
и синовете
Андрей и Веселин

МУЗИКАЛНА АРЕНА

■ Чуйте музикални откъси. Свържете ги с творби на българските композитори

1854 – 1930
АНАСТАС СТОЯНОВ

класици. Посочете и подходящите им нотни примери.

■ Направете презентация на тема:

„Българските композитори класици“ или „Български музикални фамилии“.

■ Проучете имена на музикални творци, свързани с вашето родно място.

1890 – 1969
АНДРЕЙ СТОЯНОВ
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на изкуството и просвещението. Автор е на песен-емблема за българската духовност и просвета – „Химн на св.св. Кирил и Методий“, по
стихове на Стоян Михайловски. Докато живее
и учителства в Ловеч, се ражда синът му Любомир Пипков. Семейното музикално възпитание
отвежда Любомир към заниманията с музика и
музикално образование първоначално в България, а след това и в чужбина. В България се завръща през 1932 г. и работи като корепетитор в
Народната опера, пише много рецензии и статии
по проблемите на българското музикално творчество и, разбира се, композира активно. С талант и всеотдайност Любомир Пипков твори във
всички жанрове забележителни образци, които
олицетворяват художествените върхове в българското музикално изкуство.
Анастас, Андрей и Веселин Стоянови
Анастас Стоянов и неговите синове Андрей и
Веселин Стоянови са една от знаковите български музикални фамилии. Бащата Анастас Стоянов е роден през 1854 година в Шумен. Първи
стъпки в музиката има с подкрепата на вуйчо си
Добри Войников, получил добро образование в

Роберт Колеж в Цариград, където изучава и музика. Завръща се в Шумен, автор е на първите
нотни записи на български народни песни в неравноделни размери, основава музикалното дружество „Гусла“.
Андрей Стоянов – по-големият син на Анастас
Стоянов, е роден през 1890 г. в Шумен. Композитор, пианист, педагог, музикален теоретик, преподавател – той е сред основателите на българската
пианистична школа, пише пиеси за пиано, камерни
инструментални и вокални творби. Завършва Виенската консерватория с отличие и почетен диплом
през 1914 година, а името му е вписано в „Златната
книга“ на академията, а със завръщането си в България започва работа като клавирен педагог в Държавното музикално училище.
Веселин Стоянов е роден през 1902 г. И той
като брат си, след обучението в България, заминава да учи в консерваторията във Виена. В
България живее и твори от 1937 г. Автор е на
множество музикални творби. Редица негови
произведения са утвърдени образци на българска
музика и на световната сцена. Сред тях са гротескната сюита “Бай Ганьо”, “Рапсодия“ и “Празнична увертюра”.
Публикува студии и статии по въпроси на музикалната естетика, музикалните форми и съвременната българска музика.
Фамилия Владигерови
Братята Любен и Панчо Владигерови са родени в Цюрих, но отраснали в гр. Шумен. Музикалното си образование получават в Берлин, където
Панчо учи пиано, а Любен – композиция. Любен
се откроява като отличен цигулар, докато Панчо
развива таланта си на виртуозен пианист и композитор. Всички наследници на двамата братя
свързват живота си с музиката. Синът на Любен
– Владимир Владигеров, е талантлив концертиращ цигулар с множество концертни и обществени изяви. Композиторът Панчо Владигеров също
има син – Александър. И той като баща си се отдава на музикалния инструмент пиано, но го влече и композирането, и дирижирането.Факт е, че и
трите деца на Александър Владигеров, внуци на
големия Панчо Владигеров, също свързват живота си с музиката. Това са Екатерина и близнаците
Константин и Александър – живеят във Виена,
където са известни сред музикалния свят като изпълнители. Близнаците са великолепни импровизатори, джазмени, талантливи музиканти.
Това е само малка част от богатата история на
големите български музикантски фамилии.

В рубриката Музикална арена провокираме
идеята учениците да се поровят в потока от информация, да потърсят и научат и за други музикални фамилии в България. Особено ценно би
било, ако в работата си по групи те проучат и
представят информация за известни музикални
личности от региона, в който живеят.
Е-ресурс
Задача 1 изисква свързване на Любомир Пипков – Панайот Пипков; Панчо Владигеров –
Александър Владигеров; Анастас Стоянов – Веселин Стоянов. При Задача 2 се отнася портрет
към произведение: Петко Стайнов – Тракийски
танци; Панчо Владигеров – Миниатюри „Шумен“; Веселин Стоянов – Бай Ганьо; Марин Големинов – Нестинарка; Любомир Пипков – Пролетни приумици.
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УРОК 47: МУЗИКАЛНИТЕ
ФОРМИ. ВАРИАЦИОННА
ФОРМА

МУЗИКАЛНИТЕ ФОРМИ.
ВАРИАЦИОННА ФОРМА
Ария Nel cor
più non mi sento

1741 – 1816
ДЖОВАНИ ПАИЗИЕЛО

Е ИТАЛИАНСКИ КОМПОЗИТОР,

дЖоВаНи паиЗиело

Вид на урока: за нови знания.

Вариации по тема
от Паизиело
лудВиг ВаН бетоВеН

Цел на урока: запознаване с вариационна
форма.

Ария (ит. aria, буквално – въздух)
– първоначално думата „ария“
означавала песен; постепенно
ария е придобила значение
на завършена част (номер) от
опера; арията често е в сложна
триделна форма (А-В-А).

Задачи на урока: откриване действието на
формообразуващите принципи във вариационна
форма ; обясняване ролята на изразните средства
в слушана и изпълнявана музика.

а (теМа)

а1

Основен музикален материал:
• за слушане - „Nel cor più non mi sento“ – Дж.
Паизиело; „Вариации по тема от Паизиело“ - Л.
ван Бетовен.
Насоки за работа
Светът на музиката е изпълнен с много красиви
мелодии и не е чудно, че композиторите използват в творчеството си заемки от произведения на
други автори. Резултатът е нова самостоятелна
творба, която може да заслужи своето място сред
произведенията-образци на световната класическа музика.
„Nel cor più non mi sento“ е арията, която
вдъхновява Бетовен за създаването на неговите вариации, поради което считаме за редно да
я представим заедно с тях. Учениците могат да
направят съпоставка между звученето на самата
ария и кристализиралата тема, която се развива
във вариациите по своеобразен начин.
Добре би било, след като учениците слушат вариациите /ако е необходимо неколкократно/, те
да се опитат да опишат със свои думи с какво е
характерна всяка една от тях. Музикалноизразните средства, познати на учениците ще организират мисленето им. Последната вариация носи
отпечатъка на дуетна ария, за което свидетелства
„диалогът“ от редуването на мелодии в ниския и
високия регистър.
За да се подпомогне осъзнаването на вариационния принцип от учениците, учителят би
могъл да даде многобройни примери от живота.
Самите шестокласници също.
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ИЗВЕСТЕН СЪС СВОИТЕ ОПЕРИ.

НЕГОВИТЕ МЕЛОДИИ СА
ЛЕКИ И ИЗЯЩНИ.

а2

При създаването на музикални произведения
композиторите използват различни
формообразуващи принципи. Такива са
повторението, контрастът, но и ВАРИРАНЕТО,
което представлява изменено повторение.
ВАРИАЦИОННАТА ФОРМА е музикална форма,
при която темата е последвана от нейни
изменени повторения, наречени ВАРИАЦИИ.
Всяка вариация има различен образен характер.

а3

а4

а 5...
А

теМа

а1

а2

а3

а4

а5

Въпроси и задачи

■ Слушайте вариациите на Бетовен по тема от

Паизиело и дайте знак в началото на всяка от тях.

■ Променя ли се характерът на музиката
в различните вариации?

■ Как се променят музикалноизразните
средства във вариациите?

■ В оригинал арията Nel cor più non mi sento
ТЕАТЪР „ПАИЗИЕЛО“ В ИТАЛИАНСКИЯТ ГРАД ЛЕЧЕ

представлява дует на женски и мъжки глас
с акомпанимент от оркестър. В коя вариация
Бетовен майсторски създава впечатление
за дуетно изпълнение?
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Е-ресурс
В задача 1 учениците се информират за повода
за написване на вариациите на Л. ван Бетовен.
В задача 2 учениците слушат произведението
на Николо Паганини „Интродукция и вариации“
по тема из операта „Мойсей в Египет“ на Джоакино Росини.
В задача 3 шестокласниците отговарят на въпроса коя от схемите представлява вариационна
форма. Oтг. Б и В.

УРОК 48
Вид на урока: за упражнение.

Светит месяц

Из „Вариации по тема
от Паганини“

руска НародНа песеН

аНдрЮ лойд уебър

Цел на урока: Осъзнаване на основни характеристики на вариационна форма. Усъвършенстване на умения за разпознаване на вариационна форма.
Задачи на урока: използване изразните средства като ориентир при разпознаването на инструментална творба; проследяване и откриване
на принципите на формообразуване в подходяща
музика.
Основен музикален материал:
• за слушане – Тема и четири вариации из „Вариации по тема от Паганини“ – А. Л. Уебър.
Насоки за работа
Тема и четири вариации из „Вариации по тема
от Паганини“ от А. Л. Уебър.е друг пример за
случай, в който един голям музикант се вдъхновява от творчеството на друг. Всеки човек възприема по различен начин действителността,
което важи и за музикалната. Чувствителността
на композитора, който варира темата, може да я
превърне в нещо съвсем различно от първоначалното, но пак да се усеща онази основа, която
е източник на вдъхновението. В този случай стилистиката на Андрю Лойд Уебър е твърде различна от тази на Паганини, но резултатът – едно
гениално произведение, е отново налице.
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АНДРЮ ЛОЙД УЕБЪР

Е БРИТАНСКИ КОМПОЗИТОР, ИЗВЕСТЕН
НАЙ-ВЕЧЕ С ТВОРБИТЕ СИ В ЖАНРА
НА МУЗИКАЛНИЯ ТЕАТЪР.

Известни вариационни цикли
са Ария с вариации на Й. С. Бах
(Голдберг вариации), 33 вариации върху
тема от валс на Диабели на Л. ван Бетовен,
Каприз № 24 от Н. Паганини и др.
СЦЕНА ОТ МЮЗИКЪЛА „КОТКИТЕ“

Въпроси и задачи

■ Чуйте откъса из „Вариации по тема на Паганини“ от Ендрю Лойд Уебър и кажете
какви инструменти участват в композицията. Опишете техния звук.
• Виолончело
• Саксофон

• Пиано
• Бас-китара

• Цигулка

• Електрическа китара

• Синтезатор
• Тромпет

• Акордеон
• Флейта

■ Съчинете с класа кратка мелодия за разпяване, а после и няколко нейни вариации.
Променяйте характера и ритъма, но все пак запазете специфичното ѝ звучене.

■ Открийте в интернет вариации на популярната руска народна песен „Светит месяц ясный“.
■ Посочете грешното за вариации.
• Вариации е вид музикална форма.
• Главната тема се повтаря променена.
• Основен формообразуващ принцип е контрастът. • Вариациите имат близък образен характер.

■ Във вариациите могат да се променят ритъмът, динамиката, темпото, изпълнителският състав.
Тълкувайте израза „Многообразие в единството“.

■ Изговорете текст по избор по различен начин – с различна интонация, настроение,
темпо, динамика.Опитайте да промените и метроритъма.
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Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат вариации наТартини-Крайслер по тема от Корели. Задачата, която им се поставя, е да определят с какво е характерна всяка от тях.
В задача 2 е предоставен линк към тема с вариации за комплект барабани.
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УРОК 49-50: МАГИЯТА НА
ПРИРОДАТА В ЗВУК И
ЕМОЦИЯ

МАГИЯТА НА ПРИРОДАТА
В ЗВУК И ЕМОЦИЯ
Природата е съкровищница от безценни богатства. Звуците са едни от тях.
За човека те са източник на информация, но и способност да предизвикват
емоции. Случва се да определяме звуците в природата като възхитителни, тайнствени, очароващи, плашещи… Можем да ги наречем и магически,
защото сякаш карат неживата природа да оживее в нашето съзнание.
Нека отидем сред природата „на лов“ за звуци и да открием какви
чуВстВа и асоциации предизвикват те у нас.
Вятър. Слабият порив сред клоните на дърветата, тихият звук създават
усещане за покой, безопасност; сякаш въздухът шепти, разказва нещо на
своя език. Листата нежно шумолят. Силният порив извиква у нас тревожност, страх, но може да събуди забравен копнеж или да провокира импулс
за действие.

Вид на урока: за наблюдение.
Цел на урока: Събиране и използване на информация при поставени задачи в извънучилищна среда – звуците в природата. Усъвършенстване на умения за слушане с определена задача.

течаща Вода. Ромоленето на малко поточе създава настроение на безметежност, покой, лекота, чистота. Пълноводната планинска река и по-силният звук извикват
асоциация за активност, енергичност. Буйната река или
водопад предизвикват у нас възторг, вълнение.
ЗВук, иЗдаВаН от птици. Песента на сладкопойните
птици носи радост, удоволствие; предизвиква асоциация за любов, нежност, красота, съвършенство. Писъкът на грабливите птици може да породи безпокойство, напрегнатост или възхита от величието им.

Задачи на урока: Наблюдаване, записване,
споделяне, коментиране на жива звукова среда.
Самостоятелно и екипно участие в учебна дейност в извънучилищна среда. Проявяване на
толерантност към чужди впечатления, мнения.
Слушане на звукове от природата; анализиране
качествата на звуците от природата; създаване на
асоциации, свързани с конкретен звук.

Въпроси и задачи

■ Какъв е звукът, създаден от капки дъжд при падането им
върху различна повърхност в природата: върху водна
повърхност, листа, скална повърхност и др.?

■ Какви други звуци има в природата? Опишете

наблюденията си от разнообразни месности и
посещения по различно време от годината. Какви
чувства и асоциации предизвикват те у вас? Сравнете
впечатленията си.

■ Каква връзка откривате по отношение силата на звука
и емоциите, които се предизвикват? А по отношение
честотата на поява на звуковете и емоциите?

■ При кои природни звуци можем да открием ритъм и
мелодия?

Насоки за работа
В урока учениците се срещат със звуци от
природата, като акцентът е върху впечатлението, емоцията, която създават у всеки човек. В
зависимост от мястото, което посещават учениците, могат да се чуят огромно разнообразие от
звуци. За по-лесна ориентация, звуците могат да
се организират в групи, според произхода. Друг
подход е да се дадат примери за различни звуци,
които предизвикват сходна реакции. Например
асоциация за спокойствие може да се създаде
благодарение на звуци, издавани от поточе, лек
ветрец, тихо жужене на пчели, птича песен и др.
Противоположно усещане за безпокойство биха
създали по-силни пориви на вятър, жужене на
раздразнени насекоми, звук от грухтене на диво
прасе и др. Едни и същи звуци биха могли да създават противоположно впечатление в зависимост
от очакванията и нагласите на хората – например
стъпки.
Анализът на качествата на звука, независимо
какъв е звукоизточникът, ще допринесе за по-задълбоченото разбиране на връзката между звук
и емоция. Повечето звуци, които се наблюдават
в природата, представляват шумове, затова е
добре учениците да насочат вниманието си към
трайността, силата и тембъра като качества. Височината при шумовете е твърде относителна, но
в някои случаи също може да се разгледа.
В природата се срещат освен звуци, които са
шумове, но и и звуци, които представляват то-
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■ Защо, когато завали сняг, става по-тихо? Какви чувства
може да предизвика у вас тишината?

■ Наблюдавайте какви звуци създава човекът сред
природата.

■ Къде има ехо?
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нове. Такива при определени условия могат да
бъдат например звуци, създавани от капки вода,
вятър, преминаващ през малък процеп и др. Сред
природата може да се наблюдават и „мелодии“ –
песните на някои сладкопойни птици.
Начинът на звучене (отчетливо, слято или по
друг начин) също може да се има предвид в някои
случаи.

УРОК 51: КАКВО ЗНАЕМ ЗА
МУЗИКАТА ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ

КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗИКАТА
ДОТУК
Въпроси и задачи

Вид на урока: за преговор.

■ Отгатнете кои са песните. Посочете техните автори.

Цел на урока: преговор на изучавани понятия
и музикални явления.
Задачи на урока: Използване на изразните
средства като ориентир при разпознаването на
инструментална творба. Отразяване на музикални форми с подходящи графични символи.
Свързване на определени изучавани танци и
жанрове с техни характеристики. Свързване на
българските композитори класици с изучавана в
клас тяхна музика. Подбиране на подходяща музика за изпълнение на танц.
Насоки за работа
На страницата са представени задачи, обхващащи уроците от последния раздел. Препоръчваме в урока да се включи възприемане на музика
с конкретни задачи и изпълнение на песни, за да
не се превърне той в сухо изреждане на факти.
Музикален
фолклор

страна

инструмент

друго

Полка

Чехия

китара,
акордеон,
духови
инструменти

народен
танц, по
двойки

Лендлер

Австрия,
Южна
Германия

Фадо
музика

Португалия

Фламенко

Испания

народен
танц,
бързо
темпо
китара, глас

китари,
ударни
инструменти

песни,
изразяващи
любовна
мъка,
носталгия
танц,
песен

Е-ресурс
В задача 1 учениците посочват кое означение на
коя музикална форма съответства.
Отг.
Рондо форма

A, B, A, C, A

Сложна триделна форма

A, B, A

■ Допълнете и коментирайте липсващите елементи.
Музикален фолклор

Страна

Характерен инструмент

Друго
народен танц,
танцува се по двойки

лендлер
Португалия
китари, ударни инструменти

■ С кои музикални произведения свързвате следните илюстрации?
Кои са техните автори?

■ Кои от изброените имена са на български композитори класици?
Слушайте и разпознайте откъси от техни творби.
• Петко Стайнов

• Йоан Златоуст

• Панчо Владигеров

• Веселин Стоянов

• Добри Войников

• Любомир Пипков

• Митко Щерев

• Марин Големинов

■ Представете си, че сте композитори и искате да създадете музикално произведение
на тема „Дъжд“. Имате намерение то да пресъздава вашето впечатление за лек
ръмеж през есента, порой в джунглата, стихващ топъл дъжд, буря над морето.
Каква музикална форма бихте избрали?
Как ще се променя музиката при всяка една от тези музикални картини?
Кои от тях ще контрастират най-ярко една на друга?
Запишете формата със свои символи и букви.

Танцувайте на музика в сложна триделна форма и вариационна форма.
Как ще се променят първоначалните движения при двата варианта?
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Проста триделна форма

A, B, A

Проста двуделна форма

A, B

Вариационна форма

А А1 А2 А3 А4

В задача 2 учениците свързват името на композитора с неговото произведение.
Отг.
Петко Стайнов

Симфонична сюита
„Приказка“

Сергей Прокофиев

Балет „Ромео и Жулиета“

Панчо Владигеров

Рапсодия „Вардар“

Веселин Стоянов

Гротескна сюита „Бай
Ганьо“

Любомир Пипков

„Пролетни приумици“

Марин Големинов

Танцова драма
„Нестинарка“
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УРОК 52: ФОЛКЛОРНА
МУЗИКА И ОБРЕДНОСТ

ФОЛКЛОРНА МУЗИКА
И ОБРЕДНОСТ

Ладо, Ладо
НародНа песеН

Вид на урока: за нови знания.

Бръшлян вика от Балкана, Ладо (4):
– Сбирайте се, малки моми, Ладо, (4)
да си топим пръстените, Ладо, (4)
пръстените от пръстите, Ладо, (4)
и гривните от ръцете, Ладо.

Цел на урока: Запознаване с българските
обичаи Ладуване, Пеперуда и Герман.
Работа за формиране на представата за традиционните обреди и обичаи, народни вярвания
и съпътстващи ги музикални практики – песни,
танци и свирни.

Обредът ЛАДУВАНЕ се извършва около големи
празници – Нова година, Цветница, Гергьовден,
Еньовден. Свързан е с очакванията на младите
момичета за щастлив брак и семейство, добра и
здрава година. По време на ритуала те узнават
какъв ще е късметът им и за
кого ще се омъжат. Момите
наричат и припяват на
пръстени или накити, които са
поставили в котле с вода и са
привързали към китка цвете.

Задачи на урока: Запознаване с характерни
български обреди: Ладуване, Пеперуда и Герман.
Пеене и слушане на обредни песни.
Основен музикален материал:
• за пеене: Ладо, ладо – народна песен;
• за слушане: Провикна се Здравко – народна
песен /напяване около котлето/.
Насоки за работа.
Обхванатите в урока обреди са Пеперуда, Ладуване и Герман. Акцент трябва да е присъствието на традиционни песни и танци в обреда
– познаването и изпълнението им. В основната
част на урока е предложена кратка информация
за всеки един от обредите. Важен е алгоритъмът,
който следвате в тази тема. Удачно е да се поднесе обща информация за обреда, причината за неговото присъствия в обредния календар, обичайното време на провеждане, кои могат да участват
в обредните дейности и как протича като процес.
Важен момент е възможността за споделяне
на впечатление от личен досег, свидетелство на
такива обреди като участници или като наблюдатели.
В много населени места под различна форма
част от обредите съществуват и все още се изпълняват , а други са разигравани като възстановка в читалища или фолклорни клубове.
Е-ресурс
Съдържа кратки презентации за представяне
на обредите.
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Ето част от наричания при ладуване:
Ой, Ладо, Ладо, момиче младо.
През поле бяга, върви с тояга… (овчар).
Сегни, извади маломен пръстен.
Ой, Ладо, Ладо, момиче младо.
На стол седи, масло вади, дой ладе, ладе… (писар)
Из дол бяга, цървули стяга… (овчар)
Дълга тръба чак през Дунава… (далечен ерген)
Синя прежда по върлинка…
Косач коси по ливада… (косач)
Аршин дрънка по постелка… (шивач)
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Провикна се Здравко
НародНа песеН (НапяВаНе около котлето)

Някога хората вярвали, че ако организират
специални ритуални действия и обреди,
ще осигурят благополучие и плодородие
за домовете си и земеделската реколта. В
българския традиционен календарен цикъл
много разпространени са обредите, които
предпазват от суша, градушка или пък
измолват дъжд, за да не се погуби реколтата.
ПЕПЕРУДА е обред за дъжд. Някъде го наричат
Пеперуга, Додола или Вайдудула. Няма
опредено време, през
което се провежда, а
тогава, когато настъпи
засушаване. В обреда
участват само момичета,
сред които се избира
едно, което ги води.

ГЕРМАН е ритуал, известен
в различните краища на
България и с други имена
– Германчо, Калоян, Каба
Иван. Извършва се при
продължително засушаване,
в деня на Пеперудата или след нея. Участници
са отново момичета, които правят от кал малка
фигурка на мъж. Украсяват я и разиграват
ритуалното ѝ погребение с обредни песни и
оплаквания близо до водоизточник.
Днес тези обреди отдавна не са част от бита
и всекидневието ни, но можем да ги видим
изпълнени по време на различни фолклорни
фестивали и събори.

Въпроси и задачи

■ Кои обреди познавате с участието на мъже,
момци, момчета? А на моми?

■ Наблюдавали ли сте обреди? Споделете
впечатления.

УРОК 53
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: Осъзнаване на основни обреди.
Отнасянето им към календарния цикъл на българина. Познаване на наричания и народни песни,
свързани с изучаваните обреди. Разширяване на
знанията – Еньовден.
Задачи на урока: Пеене, слушане, коментиране на музика и музикално-изразни средства,
свързани с обредите. Сравняване на празници и
обреди.
Основен музикален материал:
• за пеене: Лет летела пеперуга – шопска народна песен;
• за слушане: Китка обредни песни.
Насоки за работа:
Разучаване на песента Лет летела пеперуга
подпомага емоционалното включване в разбирането на обреда, разширява представата за шопски фолклор.
При прослушване на Китка обредни песни
учениците разпознават кои обреди са включени
песни в нея.
В подкрепа на работата за междупредметните връзки с предмет литература на страницата е
предложен фрагмент от разказа на Елин Пелин
„Ветрената мелница“. С таланта на големия български разказвач е описан обредът Пеперуда.
При запознаването с традициите на празника
Еньовден може да бъде поставена и задачата да
проучат легендата за Еньова буля.
Легендата за Еньовата буля е свързана с голямата любов между двама млади с трагичен край.
Преданията разказват, че в китно българско село
двама млади – Еньо и Стана, се срещнали. Между тях пламнала голяма любов. Сутрин ставали
с мисълта един за друг, вечер лягали с името на
любимия на уста. А денем от далеч се гледали и
въздишали.
Бащата на хубавицата Стана бил богат и опак
човек. Наумил си да я задоми подобаващо. Нехаещ за чувствата на дъщеря си, един ден той се
прибрал вкъщи с новината, че е намерил достоен
мъж на Стана. Не го трогнали нито сълзите, нито
молбите на дъщеря му. Дошъл денят на сватбата. Дошли тежки сватбари от съседното село да
вземат Стана. Кахърна младоженката ги послед-

вала по пътя към съседното село, където била и
къщата на младоженеца. Но когато наближили
река Тунджа, нещо в Стана се пречупило. Хвърлила настрана булото бъдещата младоженка и се
хвърлила в бурните води на придошлата река. Реката я погълнала и никога не върнала тялото на
нещастната Стана.
Когато се разчуло за нещастието и Еньо разбрал за гибелта на обичната си Стана, се поболял. Здравият като канара мъж за една нощ легнал на легло. Цели девет години се залежал Еньо
на одъра, повален от любовна мъка. Постелките
под него изгнили, къщата му се разпаднала, нивите му пустеели, стоката измряла ненахранена.
Дори кладенецът на двора му пресъхнал.
Близките му били съкрушени. Откакто загинала Стана и Еньо сякаш бил загинал. Сломена от
мъката на брат си, сестрата на Еньо се чудела как
да отнеме поне част от болката му.
Започнала се десета година от трагичната раздяла на влюбените. Сестрата на Еньо взела още
недотъканото платно от стана, вързала на кръст
точилката. Преметнала платното над точилката, а
по средата с детски повой го вързала. Нагиздила
го с женски дрехи и му сложила булчинско було.
Отнесла куклата при обичния си брат Еньо и му
рекла: „Стани, Еньо, стани, братко! Стани да видиш твоята Стана е дошла булка да ти стане! “
Отворил очи Еньо, видял обичната си Станка,
олекнало му на душата и... издъхнал щастлив.
Отворило се небето и проливен дъжд се изсипал. Напоил треви, поляни и гори. Нивите отново се раззеленили, а добитъкът излязъл на паша.
Природата се събудила за нов живот, преродена.
Оттам идва и обичаят на Еньовден момите да
правят Еньова буля. Песни за любов и берекет се
пеят, за да си спомним за голямата любов между
двамата млади. Надпяват се пръстените на момите, които са за женене, за да се види какъв момък
ще им се падне за мъж. Цял ден не спират песните и свирните.
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УРОК 56: МУЗИКА И ТАНЦИ.
ТАНЦИТЕ В ТВОРЧЕСТВОТО
НА КОМПОЗИТОРИТЕ

МУЗИКА И ТАНЦИ.

ТАНЦИТЕ В ТВОРЧЕСТВОТО НА КОМПОЗИТОРИТЕ
Гавот

Вид на урока: за нови знания.

ГАВОТ
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Фредерик шопеН

МАЗУРКА

КОМПОЗИТОР ПРИ

ПОЛОНЕЗ

1836 – 1891
ЛЕО ДЕЛИБ Е ФРЕНСКИ КОМПОЗИТОР,

ФРЕНСКИЯ КРАЛ

ЛУИ XIV.

ТВОРИЛ ПРЕДИМНО ОПЕРНА И

ГАВОТ e старинен народен френски танц,
в умерено темпо. Познат е още от XVI в.,
но получава широко разпространение чрез
творчеството на Люли, Хендел, Бах,
Чайковски, Прокофиев и др. През XVIII в.
е и един от най-популярните дворцови
бални танци. Често е част от музиката
за балетни и оперни произведения.

Задачи на урока:
Запознаване с танците гавот, мазурка, полонез
– произход, приложение, характерни метроритъм и мелодичност. Осъзнаване на приложната
функция на музиката в танците.

Насоки за работа:
Народни или дворцови – танците доставят удоволствие и са очаквани винаги с нетърпение. В
миналото по-голямата си част танците се играят
групово, сменяйки различни движения и фигури.
Често много от старинните европейски танци са
част от народните танци, но постепенно навлизат
и в балните зали, ставайки част от танцовите забави и тържества.
В урока са представени предвидените танци с
конкретна разбираема информация – характерни
темпо, метроритъм, произход, специфични движения и приложение. Композиторите претворяват разнообразието от танци в своето творчество
– като отделни творби или като част от по-големи произведения. В музикалните илюстрации са
използвани танците – музикални творби на известни композитори. Това е съществена и важна
връзка – учениците да осъзнаят и разберат процеса на превръщането на танците от музика за
танцуване в музика за слушане и преобразяване
в творчеството на композиторите.
В подкрепа на овладените знания до сега, задачите насочват към анализ и сравнение на знани-

Полонез

лео делиб

Вече знаете, че танците са неразделна част от живота на хората. Танцът с
движение, мимика, жест и музика може да разказва, да изразява емоции. Народни
или бални, танците доставят удоволствие на хората. Много от старинните
европейски танци са с народен произход, като постепенно
1632 – 1687
навлизат и в балните зали. Композиторите претворяват
ЖАН-БАТИСТ
разнообразието от танци – като отделни творби или като част
ЛЮЛИ Е ФРЕНСКИ
от по-големи произведения. Така постепенно музиката за
КОМПОЗИТОР,
танцуване се превръща и в музика за слушане.
СТАНАЛ ДВОРЦОВ

Цел на урока: Познаване на танците в практиката и в творчеството на композиторите. Разбиране на същността на танците гавот, полонез,
мазурка, чардаш, хабанера. Осъзнаване на процесите на функциониране на музиката и преминаването на танците от музика за танцуване в
музика за концертния подиум.

Основен музикален материал:
• за слушане: Гавот – Жан Батист Люли;
Мазурка из балета „Копелия“ – Лео Делиб; Полонез – Фредерик Шопен; Чардаш – Виторио
Монти; Хабанера из танцова сюита „Кармен“ –
Жорж Бизе – Родион Шчедрин.

Мазурка из балета „Копелия“

ЖаН-батист лЮли

БАЛЕТНА МУЗИКА.

МУЗИКАТА МУ

Е МЕЛОДИЧНА, ОРИГИНАЛНА С
ЕЛЕГАНТНА ОРКЕСТРАЦИЯ.

1810 – 1849
ФРЕДЕРИК ШОПЕН Е ЕДИН ОТ

НАЙ-ЯРКИТЕ ПОЛСКИ КОМПОЗИТОРИ,
В ЧИЕТО ТВОРЧЕСТВО ПОЛСКИТЕ

НАРОДНИ ТАНЦИ ПОЛОНЕЗ И МАЗУРКА
М АЗУРКАТА е полски народен танц,
СА ИСТИНСКИ ШЕДЬОВРИ.
в умерено до бързо темпо, в размер .
За този танц има сведения още
от 1345 г. Но едва в средата на
Въпроси и задачи
XIX в. мазурката убедително
■ Наблюдавайте изпълнения на старинни танци. Какви общи
заема място в концертния
черти
откривате
в
характера
и
движенията?
репертоар.

ПОЛОНЕЗ е празничен,
тържествен полски народен
танц шествие в тривременен
метрум. Танцуващите двойки
се движат величествено,
плавно, с леко приклякване.
С този танц се откриват
балове и тържества.

■ Посочете основни характеристики и пример за друг старинен
танц – менует.

■ Посочете кой метроритмичен пример свързвате с музиката
на тази страница.

■ В каква музикална форма е изградена музиката на „Полонез“
от Фр. Щопен? Предложете графичен модел.
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ята за старинните европейски танци, откриване
на сходни белези или различия, разпознаване на
танц от метроритмичен пример; провокиране на
наблюдателност и практическо прилагане на знания и умения за разпознаване на формата в музикалната творба „Полонез“ от Фр. Шопен, както
и графическото й моделиране; умение на учениците да наблюдават характера и настроението в
музикалната творба и да използват най-подходящите думи, за да го опишат; наблюдаване на
музикална форма и проследяване на дяловете и
изграждането на творбата.Провокативно учениците могат да се опитат да коментират прилики и
отлики между творби от темата.

УРОК 57
Сиелито линдо

Вид на урока: за упражнение.

МексикаНска популярНа песеН

български текст росица чакъроВа

араМ хачатуряН

Микс от танцова
музика от XX в.

Цел на урока: Осъзнаване на основни характеристики на танци. Разбиране на функционирането на музиката – в ежедневието и в концертната практика.
Задачи на урока:
Слушане, наблюдаване, разпознаване, коментиране на танцова музика в различни практики.
Основен музикален материал:
• за пеене: Сиелито линдо – мексиканска народна песен, бълг. текст Росица Чакърова
• за слушане: Валс и мазурка из сюита „Маскарад“ – Арам Хачатурян; Микс от танцова музика от ХХ век.
Насоки за работа:
Присъствието на танците в живота на хората
от народната музика до модерните танци е безспорно. И това няма как да се получи без усърдието и вдъхновението на композиторите. В урока
важна задача е да се разбере, че танците могат да
бъдат част от забавлението на хората, композиторите създават музика за танцуване, но танците
могат да бъдат претворени като музика за слушане – част от големи музикални творби.
Приложените фотоси и илюстрации ще ви
подпомогнат. А запознаването с фрагментите от
творбата на Арам Хачатурян ще подкрепят задачите като музикална илюстрация. Да наблюдават танцувалния характер, емоционалния заряд
в творбата, да коментират изразните средства,
с които е постигнато претворяването на Валс и
Мазурка – това е задача, която в този урок учениците вече могат с лекота.
Слушателският опит на учениците предполага
с лекота да разпознаят танците включени в микса, а споделянето на личен танцов опит ще им
даде възможност за изява и аргументиране на
лична позиция.
Съществен е разговорът и за различните инструментални състави при изпълнение на танцова музика и за състава, изпълняващ музиката
на Арам Хачатурян. Това задължително трябва
да бъде обвързано и с предназначението на конкретната музикална творба.

Валс и мазурка
из сюита „Маскарад“

Композиторите винаги се стремят да бъдат
1903 – 1978
актуални и да осъвременяват танците в своето творчество.
АРАМ ХАЧАТУРЯН Е АРМЕНСКИ
КОМПОЗИТОР И ДИРИГЕНТ.
Невинаги творбата, в която сме усетили характерния
МНОГО ПОПУЛЯРЕН
метроритъм на менует или жига, на валс или танго, кейкуок
Е БАЛЕТЪТ МУ „ГАЯНЕ“
и др., е предназначена за танцуване.
И ТЕМПЕРАМЕНТНИЯТ
През XX в. танците са изключително разнообразни. В Европа се
„ТАНЦ СЪС САБИ“.
разпространяват нови танци с американски (рокендрол, туист и др.) и
афроамерикански произход (чарлстон, ча-ча, боса нова, ламбада и др.).
Въпроси и задачи
Музиката от сюитата
■ Как мислите? Защо през всички времена композиторите са
„Маскарад“ първоначално
създавали танцувална музика?
е писана от Хачатурян за
■ Как Хачатурян е използвал основни музикалноизразни средства
театрална постановка –
при претворяването на валс и мазурка?
„Маскарад“ на
М. Лермонтов. „Моята
страст към театъра е
такава, че ако музиката
■ Кои танци разпознавате в микса от танцова музика,
не запълва моите мисли,
който ви предлагаме? Кои можете да танцувате?
аз навярно бих станал
актьор.“ Сюитата включва
валс, ноктюрно, мазурка,
романс и галоп.

■ По какво се различават инструменталните състави, изпълняващи
музиката на Хачатурян и микса с танцова музика?
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УРОК 58: БЪЛГАРСКА
ПОПУЛЯРНА МУЗИКА

БЪЛГАРСКА
ПОПУЛЯРНА МУЗИКА

Хора и улици

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на имената на представители на българската популярна музика
– композитори, автори на текст, артисти-изпълнители. Свързване на имената им с техни песни.
Обясняване на понятието саундтрак.
Задачи на урока:
Пеене, слушане, коментиране на българска
популярна музика, вкл. от филми. Изразяване на
отношение, проява на толерантност към мнения
и предпочитания.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Хора и улици“ – музика Борис Карадимчев, текст Илия Атанасов, пеят Мими Иванова и Борис Годжунов;
• за слушане: Замълчи, замълчи – музика Петър Ступел, текст Веселин Ханчев, пее Мими
Николова.
Насоки за работа:
Популярната музика е забавна, мелодична, запомняща се, танцувална, предназначена да забавлява. Характерно за поп музиката е, че представя на публиката нещо ново, лесно запомнящо се
и различно. Мелодиите са лесни за запаметяване, бързо се възприемат от предимно младежката
аудитория. Често обаче авторите на дадена песен
(композитор, текстописец, и аранжор) остават в
„сянка”. В дългата история на българската забавна музика има много композитори и автори
на текстове за песни с огромен принос в нейното развитие. Част от ярките имена на автори в
българската поп музика са композитори като
Тончо Русев, Морис Аладжем, Зорница Попова,
Стефан Диомов, поетите Евтим Евтимов, Михаил Белчев, Дамян Дамянов, Маргарита Петкова,
Найден Вълчев и мн. др.
Ценно е, ако учениците осъзнаят факта, че
освен изпълнителя, за съществуването на всяка
песен заслуга имат и композиторът, и авторът
на текста, и аранжорът. Разбира се, понякога се
случва изпълнителят да е и автор; все по-често
композитор и аранжор са един творец; но това
е само доказателство за талант и творчески качества.
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Замълчи, замълчи

музика борис карадиМчеВ
текст илия атаНасоВ
пеят МиМи иВаНоВа и борис годЖуНоВ

музика петър ступел
текст ВеселиН хаНчеВ
пее МиМи НиколоВа

Често авторите на дадена песен (композитор, текстописец и аранжор) остават в
„сянка“. Част от ярките имена – автори в българската попмузика, са композитори
като Тончо Русев, Морис Аладжем, Зорница Попова, Петър Ступел, Стефан
Димитров, Ангел Заберски–баща, Стефан Диомов поетите Евтим Евтимов,
Михаил Белчев, Дамян Дамянов, Маргарита Петкова, Найден Вълчев и мн. др.

Днес музиката е партньор на
много изкуства. Особено значима
в съвремието е връзката между
музиката и киното. Музиката
във филмите подкрепя и допълва
драматургичното действие. Много
творби от музикалната класика
са използвани в киното. Често
музиката към някои филми става попопулярна от самите тях и заживява
свой самостоятелен живот. Сред
най-значимите автори на българска
филмова музика са Кирил Цибулка,
Димитър Вълчев, Вили Казасян,
Митко Щерев, Борис Карадимчев,
Виктор Чучков и други.

ПЕТЪР
СТУПЕЛ

СТЕФАН
ДИМИТРОВ

АНГЕЛ
ЗАБЕРСКИ–БАЩА

СТЕФАН
ДИОМОВ

ЕВТИМ
ЕВТИМОВ

МИХАИЛ
БЕЛЧЕВ

ДАМЯН
ДАМЯНОВ

НАЙДЕН
ВЪЛЧЕВ

саундтрак – звукова лента,
звукова пътека; музика към филм

ВИЛИ К АЗАСЯН
(1934 – 2008) е композитор,
аранжор, пианист,
дългогодишен диригент на
Биг бенда на Българското
национално радио. Автор е на
една от най-любимите детски
песни в България – „Детство
мое“, създадена за филма
„Неочаквана ваканция“.

БОРИС К АРАДИМЧЕВ
(1933 – 2014) е български композитор, създал
музиката за повече от 40 игрални и 100
анимационни филма. Автор е на повече от
300 популярни песни, като „Бяла тишина“,
Въпроси и задачи
„Робинзон Крузо“, „Хора и улици“
■ Кои песни от българската популярна
(от филма „Момчето си отива“),
музика
знаете
от
часовете
по музика?
„Нашият град“ (от филма „Оркестър
Посочете техните автори и изпълнители.
без име“) и още много други.

■ Посочете любим саундтрак.

67

В урока е поставен акцент и към партньорството на музика и кино. В хода на урока учениците
усвояват знания за изявени композитори на българска поп музика и филмова музика.Изяснява се
понятието саундтрак.
Необходимо и полезно е да бъдат мотивирани
да споделят свои предпочитани и любими изпълнители, както и песни от техния репертоар.

УРОК 59
Нашият град

Вид на урока: за упражнение.

История с китара

музика борис карадиМчеВ
текст алексаНдър петроВ
пеят група „таНгра“

Цел на урока:
Категоризиране по определени белези на популярната култура и музика в България.

Този град, в който аз съм роден
за мнозина навярно е скучен.
Разпиляват се ден подир ден –
просто няма какво да се случи.
Тук трамвайни коли не звънят
и реклами неонови няма.
Тук по тъмно започва денят
и завършва със първа програма.

Задачи на урока:
Пеене, слушане, коментиране на българска популярна музика. Изразяване на отношение, проявява на толерантност към мнения и предпочитания. Използване на съвременните компютърни
технологии и съвременни комуникационни канали за реализиране на музикална продукция в публичната сфера при решаване на учебни задачи.

Ала все пак и тук
хора раждат се, дишат, мечтаят,
във тревоги и слънчеви дни
подир своето щастие бягат.
Да, така е във малкия град –
този град старомоден и скучен,
в който друго, освен да се влюбиш,
просто няма какво да се случи.

музика и текст георги МиНчеВ
пее георги МиНчеВ

БГ хитове и изпълнители на 80-те години

■ Тоника СВ – „Един неразделен клас“
■ Орлин Горанов – „Светът е за двама“
■ Роси Кирилова – „Боса по асфалта“
■ Мими Иванова – „Зелената стара чешма“
■ Панайот Панайотов – „Искаш огън да ти дам“
■ Силвия Кацарова и LZ – „Знам, ще е хубав ден“
■ Дует Ритон – „Някога, но не сега“
■ Сигнал – „Да те жадувам“
■ Росица Борджиева – „Зимна ваканция“
■ Петя Буюклиева – „Жена на всички времена“
■ Мая Нешкова – „Честит рожден ден“
■ Щурците – „Две следи“
■ Маргарита Хранова – „Устрем“

БГ хитове и изпълнители на 90-те години

■ Авеню – „Бягство“
■ Дони и Момчил – „Уморени крила“
■ Милена – „Истина“
■ Контрол – „Леле, како“
■ Ирина Флорин – „Цвят лилав“
■ Стоян Михалев – „Откакто ти“
■ Атлас – „Кукла“
■ Киора – „Вярвам в теб“
■ Ахат – „Черната овца“
■ БТР – „Спасение“
■ Братя Аргирови – „Гот е!“
■ Сигнал – „Сбогом“

Основен музикален материал:
• за пеене: Нашият град – музика Борис Карадимчев, текст Александър Петров, пеят група
Тангра;
• за слушане: История с китара – музика и
текст Георги Минчев, пее Георги Минчев.

ГЕОРГИ М ИНЧЕВ (1943 – 2001)
е много обичан български
поп- и рокизпълнител и автор
на текстовете и музиката на
голяма част от песните, които изпълнява.
„Бяла тишина“, „Сребърни ята“, „Снегът на
спомена“, „Блажени години“ и още много
са само част от най-известните песни в
неговия репертоар. Работи съвместно и
с много български групи – „Щурцитe“,
„Сребърните гривни“, „Стари муцуни“.

ДО РЕ МИ ФА е сред първите български вокални формации,
в която участват само певици. Създадена е през 1958 г.
Преди да се съберат в тази формация, и четирите певици
са участвали в известния детски хор „Бодра смяна“.
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Насоки за работа:
Запознаването с емблематични за българската
поп музика имена и изпълнение на песни от репертоара им е част от работата в този урок. Изпълнението и слушането на българска популярна
музика е сигурен начин учениците да оценят българската поп музика, да я разпознават и ценят.
Съзнателно на страницата са представени малки
плейлисти с най-популярните изпълнители и хитове за 80-те и 90-те. С учениците може да се направи
импровизирано състезание или да се постави задача за групова работа – представяне на изпълнител
по избор. Някои от песните продължават и днес да
са обичани и често изпълнявани – кои от тях учениците разпознават. С какво се свързват познатите
песни – такъв разговор би освободил изразяването на лично мнение и защитаване на личен избор.
Отговор на въпроса колко от песните в списъците
познават дава и ясната картина доколко учениците
са запознати с българската поп музика.
Заслужено на страницата на урока има място
за един от първите български рок изпълнители и
композитори – Георги Минчев. История с китара
е забавна, поучителна и интересна история, разказана с песен.
Представянето на първия български дамски
вокален поп състав – ДО РЕ МИ ФА е и добър
повод да се убедят учениците, че ако днес позна-

ваме различни вокални поп формации, в които
има само жени, то такива е имало и в началото на
прохождането на поп музиката в България.
Дамската вокална формация квартет До-ре-мифа е създадена през 1958 г. в София.В нея участват
Гита Минкова, Катя Грънчарова, Гергана Ранджева и Надежда Ранджева-Казасян. Това е първата
дамска вокална формация в българската поп музика. И четирите участнички в нея са бивши певици
от хор „Бодра смяна“. Събрали се заедно, решават
да се явят на Първия републикански фестивал на
художествената самодейност през 1958 г. – това
поставя и началото на квартета. Формацията печели конкурса за певци в Студията за естрадни певци
към Радио „София“, днес БНР. Квартетът участва
активно в концертната и звукозаписна дейност на
Биг бенда на БНР, записва самостоятелен репертоар, беквокали на много песни на други изпълнители. Първоначално ръководител на „До-ре-ми-фа“ е
Милчо Левиев, а по-късно и Вили Казасян.
Е-ресурс
Задача изисква подбор и преместване само на
инструментите, които са подходящи за участие в
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рок група. Задължителните инструменти са електрическа китара, бас китара, синтезатор, ударни
комплект барабани.
На страница 69 продължава затвърдяването на
знания от предходния урок На страницата заслужено е представена информация за най-успешния и популярен телевизионен певчески конкурс
за българска забавна песен „Мелодия на годината“. Разговорът може да бъде насочен от разказа
за този забавен конкурс към сегашните форми
на състезание между добрите певци – различни
риалити ТВ формати. Какви разлики откриват,
кой от форматите най-много ги забавлява, имат
ли си лични фаворити? Защо харесват определена музикална творба, какво ги кара да нарекат
конкретна песен любима, кой я изпълнява? В
тази част на урока продължава представянето на
български вокални формации. Този път това са
Студио В и изключително популярната вокална
формация Тоника.
Музикална арена в урока предоставя възможност за групова или индивидуална проектна работа – изготвяне на класация на най-популярните
български песни.
„Студио В“ е създадена през 1972 г. като
беквокална група към Естрадния оркестър на
Българското радио и телевизия, сега Биг бенд на
БНР. Успоредно с участията в записите на други
изпълнители, групата записва и собствен песенен репертоар. Участниците във вокалната група
са Ани Върбанова, Надежда Казасян, Бойко Иванов (до 1974); Петко Петков; Петър Цанков (до
1973); Стефан Димитров (от 1973); Асен Гаргов
(от 1974). Съставът е един от най-популярните
в България. Първата публична изява на „Студио
В“ е в телевизионен мюзикхол, през 1972 г. От
тогава също като До-ре-ми-фа, Студио В е беквокална група на фестивала „Златният Орфей“. Репертоарът на „Студио В“ включва разнообразни по стил песни, от наши и чуди композитори.
Най-много са песните, написани специално от
Вили Казасян, последван от Тончо Русев, Янко
Миладинов, Ангел Заберски, Атанас Косев, Стефан Димитров, Александър Бръзицов, както и
чужди песни с адаптиран към оригинала аранжимент и български текст. Сред най-известните
хитове на „Студио В“ са „Слънце, слънце“(1972),
„Ирина“(1972), „Нашето слънце“ (1973), „Чудна
звезда“ (1973), „Всичко или нищо“ (1975), „Търси се“ (1976), „Между две целувки“ (1981).
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МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА 1985 НА БНТ

СТУДИО В е смесена вокална
формация, създадена от
Вили Казасян през 1972 г.
В нея участват петима
изпълнители, които в началото
пеят беквокали на различни
солисти, но по-късно създават и
свой репертоар.

В близкото минало телевизионни конкурси са давали
възможност за изява на певческите таланти. Първият такъв в
БНТ е „Тромбата на Вили“.
М ЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА е телевизионен конкурс за българска
забавна песен, създаден през 1966 г. За всеки от дванайсетте
месеца на годината зрителите избират песен на месеца. На
заключителен концерт от тези 12 песни за мелодия на годината
се избира песента, събрала най-много подкрепа от жури
и публика. Първата песен, станала мелодия на годината, е
избрана през 1967 г. Това е „Бяла тишина“ по музика на Борис
Карадимчев и текст на Николай Кънчев, изпълнена от Георги
Минчев и група „Щурците“.
В българската популярна музика имат свое място и вокални
формации, оставили много хитове. През последните
десетилетия модата в попмузиката се променя така:
■ 70-те години на XX в. – най-популярната музика е в стил диско.
■ През 80-те години на XX в. идва модата на R&B, рок и ню уейв.
■ 90-те години на XX в. – това е времето на гръндж музиката
и тийн попа.
■ След 2000 г. навлиза масово и хип-хоп звученето.
ТОНИКА е вокална формация, претърпяла различни
промени през годините, но изпяла за българската
публика незабравими и обичани песни – „Здравей, как
си, приятелю?“, „Един
неразделен клас“,
„Бургаски вечери“,
„Ладо ле“, „Нека да е
лято“, „Приятели“ и
още много други.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

■ Използвайте вашите умения за работа в интернет и подгответе класация на най-популярните
БГ песни за последните 10 години.

■ В кои медии сте имали възможност да наблюдавате музикални телевизионни формати, в които
участват талантливи и недотам участници? Кой от форматите ви допада ? А кой ви забавлява?

■ Направете топ класация с вашите най-харесвани български попизпълнители.
Посочете поне по една песен на всеки от изпълнителите.

■ Разгледайте списъците на БГ хитовете на 80-те и 90-те години.

Кои български песни бихте включили, за да ги допълните до 2000 г.?

■ Опитайте да направите списък на БГ хитове и артисти певци от началото на XX в.
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УРОК 60-61-62: РЕПЕТИЦИЯ
НА РОКГРУПА

РЕПЕТИЦИЯ НА РОКГРУПА
Със сигурност сте имали възможност да се насладите и на музиката
на различни рок групи на живо. Запитвали ли сте се как се подготвя
една рок група за своите изяви? Какво е необходимо, за да застанат
на сцената музикантите и да завладеят с изпълненията си публиката?
За всяка рок група, а и за всеки изпълнител на сцената, е важно да
предвиди и подготви своя репертоар. От голямо значение е да подбере
най-подходящите песни и тяхната
последователност на изпълнение пред
публика, така че да създаде истинско
емоционално музикално преживяване.
Днес от огромно значение във всеки концерт е използването на различни по вид ефекти. За това се грижат подготвени екипи.
ЩУРЦИТЕ
Стилисти и дизайнери помагат на изпълнителите за облеклото
и грима. Отделен екип се грижи за рекламата и разгласяването на музикалното събитие така, че всеки, който
желае, да го посети, да получи точна информация.
Но… Най-важен и отговорен е творческият процес,
репетиционната работа на групата.
А как протича една репетиция?
От огромна важност са точността и дисциплината
на музикантите. Подготовката на апаратурата и
музикалните инструменти е само началото.
СИГНАЛ
Ако посетите репетиция на рок
група, ще се убедите колко
Въпроси и задачи
много труд и усилия се полагат,
преди на сцената да се появят
■ Как започва репетицията?
завладяващите рок музиканти.
■ Как се подготвят за свирене и за пеене?

Вид на урока: за наблюдение.
Цел на урока: Събиране и използване на информация в извънучебна среда – репетиция на
рок група. Споделяне на впечатления, преживявания от жива творческа среда. Запознаване
с функционирането на рокгрупа или поп състав
– творчески процес, протичане на репетиция, наблюдение на създаването на музика от „кухнята“.
Задачи на урока:
Наблюдаване, коментиране на репетиция на
рокгрупа. Самостоятелно и в екип участие в учебна
дейност в извънучилищна обучаваща среда.
Насоки за работа:
Сложността при реализиране на наблюдението
е в различните условия и дадености във всяко населено място. Ако не разполагате с възможност
да проведете такова наблюдение, то основният
текст на страницата на урока ще ви насочи и подпомогне.
В изложението, предложено в учебника, е
обърнато внимание на всички значими и важни
елементи, които изпълнителите съблюдават преди да излязат на сцената. Наблюдението ще позволи на децата да оформят своята представа за
създаването на онова, което публиката вижда
наготово. А колко много и разностранен труд се
влага преди група или индивидуален изпълнител
да излязат на сцена.
След реализираното обучение в часовете по
музика, наблюдението на репетиция ще бъде поредното доказателство за сложността и отговорността в провеждането на репетициите. На практика учениците ще наблюдават всичко, за което
учителят вече е говорил и обяснявал.
От съществена важност е дискусията – разговор, която ще се проведе след наблюдението.
В помощ могат да бъдат предложените въпроси
и задачи в рубриката. Това ще е и своеобразна
проверка, кое е най-силното преживяване за учениците от наблюдението, какво най-много ги е
впечатлило. Ценно е умението на всеки ученик
да може самостоятелно да опише преживяното и
интересното за него. А кой знае, може това да
се хареса на някой от учениците и да провокира
желанието им за свободни занимания с музика.

Д2

■ Как се създават песните? Знаят ли текстовете

партиите на отделните инструменти? Как работят
върху емоционалното представяне на изпълнението?

■ Върху колко песни работят по време на една репетиция?
■ Прекъсват ли отделните песни, за да се получи някакъв
елемент?

ТАНГРА

■ Спорят ли музикантите по време на репетиция?
■ Как решават споровете?
■ В една рок група обикновено участват 4 – 5 музиканти.
Имат ли ръководител, или всички са равнопоставени
при вземането на решения?

■ С каква музикална апаратура работят? Кой я „командва“?
■ Какъв е репертоарът на групата – кавъри или собствена
музика?

■ Имат ли студийни записи? ■ Имат ли фен група?
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