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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодарим ви, че и тази година ще работите с нашия нов комплект по музика за втори клас! Надяваме 
се, че с негова помощ, заедно с вашите второкласници, ще изпитате истинска радост от общуването с 
това изкуство. 

В комплекта ще намерите принципни и конкретни предложения и насоки за работа. И както заявихме 
още в комплекта за първи клас, вярваме, че нашите разяснения в книгата ще ви бъдат полезни. Убедени 
сме, че вие сте тези, които ще интерпретирате предложенията ни, явни и „скрити“ в учебния комплект, 
с голяма отговорност и неизчерпаема енергия, емоционално, разнообразно, атрактивно – така, както 
предполага същността на изкуството музика, така, както повелява и професията на учителя.

Нашата цел бе да създадем учебник, чрез който преживяването на музиката и знанията за нея са в 
неразривно единство, така че второкласникът да трупа музикални впечатления, за да е успешен пътят 
му в света на красивото и духовното.

Електронният вариант на учебника атрактивно и интерактивно помага за това. Той е неразделна 
част от учебния комплект и отговаря на съвременните тенденции в образованието – за осъществяване 
на междупредметни връзки и формиране на ключови компетентности. Включили сме много допълнителни 
ресурси, които разширяват възможностите за успешна работа.

Комплектът по музика за втори клас включва: 
 ● учебник – книжно тяло
 ● електронен вариант на учебника, други електронни ресурси
 ● книга за учителя 
 ● CD – с всички записи на песните за пеене и инструменталните им съпроводи (разнообразно аранжи-

рани в различни стилове и със съвременно звучене) на цялата музика, предвидена за слушане в час.    

Пожелаваме ви успешна и ползотворна работа!

ОТ АВТОРИТЕ
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ЗА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
Комплектът по музика за втори клас е напълно съобразен с държавните образователни стандарти, с про-

грамата по музика за втори клас. Както и при нашата интерпретация на програмните изисквания в първи клас, 
при изработването, структурирането и изпълването на комплекта за втори клас със съдържание, екипът ни се 
ръководи от принципни позиции. Считаме за необходимо да ги представим пред вас обобщено, защото те при-
дават основен облик на всички реализирани от нас виждания върху страниците на учебника, върху осъщест-
вяването на всички съдържателни концептуални решения. Надяваме се да са и ваш основен „пътеводител“ в 
осъществяване на нелесната задача за приобщаване на учениците към изкуството музика.

Най-важното в един учебник по музика е самата музика, която ще присъства в часовете. Чрез нея се осъ-
ществяват всички цели и задачи на музикалното образование и възпитание в българското общообразователно 
училище. Разбира се, че са важни знанията за нея, но те сами по себе си не развиват и не формират музикал-
ната култура на учениците. В часа по музика трябва да звучи достатъчно по количество и разнообразна от 
различни гледни точки музика. В часа по музика учениците трябва да пеят, да слушат музика, да свирят и да 
танцуват. Разговорите за музиката, овладяването на базисни знания за нея, за различни аспекти на музикално-
то изкуство трябва да се провокират от реално звучащата в часовете музика. Условие за развитие и формира-
не на музикалния слух като фактор за цялостно музикално развитие е общуването с музиката, самият процес 
на създаване на музика – реалното ѝ претворяване. 

Затова отново подчертаваме, че отдаваме огромно значение на музиката, която ви предлагаме. Подбрали 
сме песни и друга музика, които в максимална степен да изпълват вашите часове. Заглавията на музиката са 
разположени приоритетно в горната част на страницата в учебника и това не е случайно. А като използвате и 
допълнителните музикални ресурси в електронния вариант на учебника, сме спокойни, че наистина часът по 
музика ще бъде такъв – със разнообразно звучаща музика, предполагаща пълноценно общуване с музикално-
то изкуство, с висока степен на използване на когнитивния, образователния и възпитателния му потенциал. 
Затова ще откриете конкретен нов музикален репертоар (и за пеене, и за слушане) във всички основни видове 
уроци, а не само в тези за нови знания. Та нали водеща е именно музиката!  И чрез нова за часа музика могат, 
а и трябва, да се затвърдяват, преговарят или обобщават знания за музиката; да се наблюдават и анализират 
различни аспекти от съществуването на музикалното изкуство.

В учебника са включени 35 песни за пеене. Колко от тях в каква степен ще научат учениците, зависи от инди-
видуалните им особености, желания, интереси, но и от вашата креативност... Важно е да е не забравяме, че пеенето 
на песни е основна, най-достъпна, най-активна дейност за учениците. Ние сме се постарали песните да са изклю-
чително разнообразни – „класически“ детски песни, нови песни, народни песни; по-лесни и по-трудни (но и това 
е условно…); със съвременно звучене на съпроводите, но и с традиционни музикални инструменти; за постигане 
на определени дидактични цели и задачи; с актуални послания. Апробирали сме ги в реална възрастова среда и 
сме убедени, че ще подпомогнат в максимална степен емоционалния и интелектуалния потенциал на тази дейност, 
чрез която се изпълняват значителна част от целите и задачите на музикалнообразователния процес в тази възраст. 
Напомняме, че този плуралистичен подход (подбор на репертоар за пеене) е добре да продължите и в своята рабо-
та с учениците – всеки има право на личени предпочитания, критерии за избор; всеки трябва да зачита и уважава 
мнението и избора на другия; никой няма право да налага на някого какво да харесва или не. Този подход намира 
реално приложение на страниците в учебника с подходящи задачи (например с. 45).

Вие знаете, че може да включвате и други песни извън учебника. Необходимо е единствено да прецените, 
че са подходящи (в различен контекст и дейности), че ще се посрещнат добре от учениците, но и че са съобра-
зени с изпълнителските им възможности, естетически критетии и т.н. 

Предлагаме 68 произведения за слушане, както и 8 специално изработени музикални примери – музика, която 
е достъпна и разнообразна в максимална степен, с ярки образно-емоционални послания, от различни времена, в 
различни жанрове, за различни изпълнителски състави, за осмисляне на музикално-изразните средства и новите 
понятия. Тя и количествено обезпечава един наситен с музика час, защото знанията за музиката, осмислянето и из-
ползването на основни понятия лесно се постигат единствено чрез достатъчно и разнообразна музика за слушане. 
Разнообразие от реално звучаща музика се съдържа и в многобройните допълнителни електронни ресурси – дида-
ктични, жанрови или илюстративни, или просто за обогатяване на аудиалния опит на второкласниците.

Не бива да забравяме, че целта на използваната музиката за слушане, каквато и да е тя, каквито и дидактич-
ни задачи да обслужва, на каквито и анализи в различни посоки да е подложена, е преди всичко учениците да 
изпитат удоволствие от преживяването ѝ, приятни мигове и радост от общуването с нея. 

Продължава целенасочената работа за това къде и как се слуша музика, за съпреживяването на музиката, за 
осмисляне на музикалния език, за оценяване на музикално-образния характер, за развитие на комуникативните 
способности при вербализирането му, за разкриване на асоциативната природа на музиката, за изграждане на 
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емоционална отзивчивост, за стимулиране на интереса и преживяването при общуването с музика. Разширява 
се досегът до жанровото многообразие на музиката, разпознаването на различни инструменти, изпълнителски 
състави – вокални и инструментални; тайните на музикалния език и музикалната изразност, формите на функ-
циониране на музиката – вчера и днес, социалната ѝ функция. При тази дейност е важно първото представяне 
да се свързва с получаване на цялостно впечатление, а следващите слушания – с аналитични задачи (за изразни 
елементи, за жанрови особености, за движение на мелодия и др. – например вид модел за работа ви предла-
гаме на с. 76); да се свързва музиката с рисунките, снимките в учебника и да се търсят други илюстративни 
материали – за насочване на учениците към определени извънмузикални асоциации, да се провокира и развива 
такъв тип мислене; да се говори и споделят впечатления за настроението на творбата, защото музиката винаги 
изразява чувства и настроения, които се пресъздават от нейния автор, т.е. да се търси изразителния характер на 
музиката; да се търсят словесни определения за това, като стремежът е за обогатяване на речника в тази посока 
(постарали сме се да ви насочим към конкретна такава работа – например с.77);  да се насърчава фантазното, 
образно мислене не само в звукоизобразителни произведения; да се формулират ясни, точни, но различни въ-
проси-задачи, за да се поддържа и провокира интересът и активността на учениците; да се стимулират учени-
ците да изразяват лично мнение, отношение, оценка на слушана музика (например – с. 78). 

Друг важен момент от работата (по принцип) се свързва с това, че целите и задачите на обучението по 
музика се реализират изключително на практическа основа – чрез участие в основни музикални дейнос-
ти. Независимо, че това е „азбучна“ истина, си позволяваме още веднъж да подчертаем, че изграждането на 
музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, социални, познавателни и други компетентности у ученика 
е възможно единствено в музикално-дейностна среда – музициране, възприемане, импровизация (творческа 
дейност). Особеностите им и нашите препоръки разкрихме още при представянето на учебния комплект за 
първи клас. Надграждането е във връзка със спираловидния принцип, заложен в учебната програма – развитие 
на умения, натрупване на представи, утвърждаване на нови понятия. 

При музицирането чрез свирене на детски музикални инструменти ново е включването не само на метри-
чен, но и на ритмичен модел, отразяващ кратки и дълги тонове, отговарящи на осмини, четвъртини, половини ноти 
– подготовка за запознаване с нотно писмо в трети клас; осъществяването на звукова картина. Учениците обичат 
да свирят с ДМИ и го правят с желание – и по графичен модел, и по задание от учителя, и като импровизират. В 
учебника ви предлагаме достатъчно на брой и на различни познавателни равнища модели, вкл. и творчески. Важно 
е да се подхожда постепенно, с отчитане на индивидуалните способности на учениците, с нарастване на трудността 
и творческото начало. Творческата дейност и във втори клас има основно дидактична стойност. Тя е предимно 
отражение и претворяване на общи музикални закономерности от ученика, умения за анализиране на звучаща 
музика, избор и подбор на информация, на начини и алтернативи за решаване на определена задача, използване на 
способности за оценка и самооценка. Реализирането ѝ зависи в голяма степен от развитието на индивидуалните 
музикални способности на учениците, но приемаме, че в масовото общообразователно училище този фактор не 
може да е определящ. Затова трябва да се работи за натрупване на слухов опит и именно той да е предпоставка за 
творческата дейност като активност и свободно претворяване на познати „формули“. Да не забравяме, че творче-
ската дейност е и емоционална отзивчивост, формулиране на интересни отговори на поставени казуси и въпроси. 
Творчески процес е и пренасянето на определен модел, опит от свирене по образец върху друга музика, като сви-
ренето и изборът на инструменти и начин се съобразява с характера на музиката, динамиката, темпото и др. Към 
този етап на творчество трябва да се пристъпи внимателно, когато учениците вече имат опит, когато са осъзнали 
метрума като редуване на силни и слаби времена, а ритъма – като редуване на кратки и дълги тонови трайности. 
Едва след това е възможно самостоятелното изграждане и изпълнение на определен ритмичен модел, както и ком-
бинирането на различни модели.  

Творчески е и процесът на импровизиране на танцови движения върху характерна музика.
Възможно е, независимо че липсва в програмата, по ваша преценка и след ваша демонстрация да се използват 

и други форми на импровизация: ритмично изговаряне на леки словесни текстове – в различни варианти; про-
дължаване, завършване на леки и кратки мелодии. Творчески са и задачите за подбор на музика – към определен 
литературен текст, по формулирани критерии (за определен празник, за концертна програма, за определен танц…).  

Двигателна дейност се осъществява според областта на компетентност „Музика и игра“, според глобал-
на тема „Музика и движение“. Тази дейност във втори клас изисква не само основни танцови движения на 
определени танци, но и конкретното им танцуване – право хоро и ръченица. Важно е да не забравяме, че тази 
дейност е особено благоприятна за формиране на умението учениците да се вслушват в музиката, активно да 
я възприемат, да се съсредоточават. Чрез нея се формира артистичност, развиват се въображение и творчески 
способности. Творческа е изявата за импровизиране на танцови движения върху характерна музика – според 
характера ѝ, според жанровата ѝ специфика, според бързината, динамиката, метрума и др. 

Нашият, а вече и вашият нов учебник по музика за 2. клас е красива, пъстра, атрактивна книга за музиката, 
в която многообразни рисунки и фотоси илюстрират всичко необходимо според учебната програма. 
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Апаратът за ориентиране в учебника лесно насочва към структурата и същността на реализиране на целите 
и задачите на обучението по музика във 2. клас. Ясно, но и разпознаваемо като в първи клас, се открояват 
видовете уроци и символите-пиктограми за основните дейности за учениците в часа по музика.

Учебникът е структуриран в логична последовател-
ност. 

В началото е обръщението към нашите второклас-
ници. Съдържанието отново е структурирано в три 
формално разделени елементи, защото всичко, както 
вече подчертахме, е подчинено на една цел. „За музи-
ката“ сме нарекли подредените по страници уроци за 
нови знания, за диагностика, за обобщение, за наблю-
дения в извънучилищна обучаваща среда. Отразили 
сме и цялата музика – за пеене и слушане. 

Предлагаме ви следното разпределение на видовете 
уроци, съобразено с изискванията на учебната програма:

У роци за нови знания НЗ 25 ч.
Уроци за затвърдяване 
на новите знания 
и за обобщение

З
О

25 ч.
4 ч.

Уроци за наблюдение в извъну-
чилищна обучаваща среда Н 6 ч. (3 бр.)

Уроци за диагностика 
на входно и изходно ниво Д 2 ч.

Резерв 1 ч.
Уроците следват логична последователност с нат-

рупване на знания, постепенно развитие и формиране 
на компетентности, спираловидно надграждане – спря-
мо постигнатото в първи клас, спрямо заложените нови 

моменти във втори клас. Уроците за нови знания сме извели от програмата по музика – от формулираните в нея 
знания, умения, отношения, компетентности като очаквани резултати, от посочените нови понятия. В центъра на 
всеки урок за нови знания присъства един основен проблем – разкриването на едно ново понятие, запознаването с 
един нов инструмент, на един празник и т.н.  И като в първи клас, сме се постарали да формулираме заглавия, които 
ярко насочват към основната тема на урока. Степен на когнитивност предпоставят и някои глобални теми – В света 
на музикалните инструменти, Танците и музиката, Музикален празничен календар. 

Уроците за затвърдяване (25 бр.) следват тези за нови знания. Не сме ги „натоварили“ с определящо за-
главие, защото, както вече знаете, освен че са свързани с предшестващия ги урок за нови знания, обхващат и 
винаги могат да се разширяват и с друга проблематика.    

Традиционно и уроците за диагностика и обобщение представяме с атрактивно заглавие – не е необходи-
мо учениците да знаят, че днес ще обобщават, че днес с тях ще се провежда диагностика. „Музикален парк“ 
са и трите вида диагностични уроци – входящо, междинно и изходящо ниво. Предлагаме ви сюжетно-игрово 
организирани диагностични задачи. 

Уроците за обобщение (4 бр.) са отново единно премислени: Музикален портрет, Музикален пейзаж, Праз-
ник и музика, Светът на музиката. 

За дейност, изнесена в извънучилищна среда, ви предлагаме три урока (6 ч.). Смятаме, че такъв тип общу-
ване с музиката и със звуците в заобикалящата ни природа имат значително значение за осъзнаване на важни 
за музиката проблеми, на процесите на творчество, на живота на музиката, на природата на музиката. Искрено 
се надяваме, независимо от трудностите за организирането им, да ги използвате в реална обстановка. Нашите 
предложения са Карнавал на животните, Музика и театър, На концерт. 

В края на учебника ви предлагаме страници, които можете да използвате в много от часовете, при различни ситуации. 
„За музиката“ (с. 76) е примерен образец за това как може да се организира разговор за всяко музикално произведение, 
съобразно изискванията на учебната програма. Включва информация за авторството – композитор или неизвестен ав-
тор, вокална или инструментална музика,  темпо, динамика, движение на тоновете на мелодия, характер, начин на отбро-
яване, като картинно и символно мисленето на ученика се насочва към всеки от тези параметри. На с. 77 ви предлагаме 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ! 

Радваме се, че и във втори клас ще пътуваме заедно в света на МУЗИКАТА. 
Вече сте разбрали, че музиката съпровожда живота на човека. Тя е с него в радост и 
тъга. Разказва, предизвиква различни чувства. Защо това е така? Откъде идва ней-
ната сила? Отговорите на тези въпроси, а и на много други, ще намерите в този 
учебник. За това ще ви помогне и вашият учител. И през тази учебна година заедно 
ще пеем, свирим, танцуваме и творим. Ще натрупате много различни музикални 
впечатления, опит и знания. А колкото повече можете и знаете, толкова по-интерес-
но ще става. Заедно с мишока Е ще работите в електронния вариант на учебника.
Пожелаваме ви да изпитате истинска радост от общуването с музиката! 

Авторите

– пеене на песни

– слушане на музикаслушане на музикасл

– свирене

– танцуване

– въпроси и задачи

– музикални дейнос-
ти в група
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Кой от вас е ходил на сватба? Каква музика звучи на сватба? 

РЕЧЕ МАМА ДА МЕ ЖЕНИ
народна песен

Танците и музиката

Рече мама да ме жени,
хей, хей, их, море нане,
вчера рече, днеска нече.вчера рече, днеска нече.

Па ме дава на дюлгерче,Па ме дава на дюлгерче,
хей, хей, их, море нане,
я дюлгерче нечем.

Па ме дава на гайдарче,Па ме дава на гайдарче,
хей, хей, их, море нане,
я гайдарче сакам.

Он че свири, я че играм,
хей, хей, их, море нане,
че се погодиме…

сакам – искам
дюлгерин – строител 

ПАЙДУШКО ХОРО

Пайдушко хороПайдушко хоро

По какво си приличат „Рече мама да ме жени“ и „Пайдушко 
хоро“?

и при двете се брои на две
и двете са народна музика
и на двете може да се играе право хоро
и на двете може да се играе пайдушко хоро

Посочи вярното.
На пайдушко хоро отброяваме равномерно на две.
На пайдушко хоро отброяваме неравномерно на две.
На пайдушко хоро отброяваме равномерно на три.
На пайдушко хоро отброяваме неравномерно на три.

Коя схема свързваш с песента „Рече мама да ме жени“?

Видове уроциВидове уроци Музикални дейности  Музикални дейности  
на учениците

60

Музика и театър
Всеки от нас обича историите – весели, тъжни, интересни, вълнуващи. 
Има толкова много различни начини да разкажеш една история.  
Един от тях е театърът. Чрез него разказите оживяват на сцена пред 
погледите на публика. В театралната игра често се включват танци, 
музика, различни ефекти. Така става още по-интересно за зрителя
Историите могат да бъдат разказани и чрез музика. В тях героите 
пеят в голяма част от театралното действие. Музиката ги съпро-
вожда и има водещо значение. Такива произведения са мюзикълът
операта, оперетата. А в балета артистите само танцуват.

Кое от изучаваните досега произведения във втори клас е част от 
музикален театър?
Пейте и театрализирайте учени песни в клас и пред публика. 
Направете костюми и включете в играта подходящи предмети. С 
тях ще привлечете още повече вниманието на публиката.

Варненска детско-юношеска опера
Чуй, феята Зима е тук!         Тя долетя със Северняка.     

Звъни по висулките на капчука.         Понякога свири в комина.

Люлее клоните на притихналите дървета.         Скача с Врабчо. 

Потропва със сърнето.        Гали заспалия Мечо.               

Кани на танц снежинките,       

Снежко…          и теб.

39

Как броиш, като танцуваш на „Снежинки“?

Разлисти учебника. Коя музика свързваш с всеки от пейзажите?

Прочети текста. Избери детски музикални инструменти, за да го 
озвучиш.  

1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3

Как се нарича тази чудновата художничка? Кръстословицата ще 
ти помогне.
Със звукове вълшебни тя вълнува, с мелодии картини ни рисува. 
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Кой герой ще избереш, за да представиш с движенията си зимата, 
снежинките, фъртуната, бора от песента „Зимна песничка“?

Наблюдение в извън-
училищна среда

Нови знания

Обобщение

ВЕЛИКДЕНСКИ ЗВЪН
музика Стефан Русков 
текст Роза Петрова                                                                

Звън камбанен се разнесе
в градове и над селца.
Пъстър празник ни донесе.
– Тичайте навън, деца!

Всички са щастливи, вижте – 
с грейнали лица, очи…
Обичта като огнище
светва с милион лъчи.

Звън великденски, чудесен,
с дъх на топъл козунак,
на яйце – бораче с песен
възкреси доброто пак.

С коя песен искаш да участваш във Великденски концерт?

Великден

„Великденче“

„Лаленце се люлее“

„Други песни“                                                                                                                                                                  

П Р А З Н И Ч Е Н

К о н ц е р т

Кой от вас е ходил на сватба? Каква музика звучи на сватба? 

я гайдарче сакам.

Он че свири, я че играм,
хей, хей, их, море нане,
че се погодиме…

дюлгерин – строител 

По какво си приличат „Рече мама да ме жени“ и „Пайдушко 

и при двете се брои на две
и двете са народна музика
и на двете може да се играе право хоро
и на двете може да се играе пайдушко хоро

На пайдушко хоро отброяваме равномерно на две.
На пайдушко хоро отброяваме неравномерно на две.
На пайдушко хоро отброяваме равномерно на три.
На пайдушко хоро отброяваме неравномерно на три.

Коя схема свързваш с песента „Рече мама да ме жени“?

Затвърдяване 
и упражнение

Чуй и помогни на всяка музика да влезе в парка през своя-
та врата. Там те очакват много забавления.

С коя кабинка може да пътува музиката? Чуй и според ха-
рактера ù я отведи към следващи игри.

Подбери подходящи думи за всяка музика и печелиш вход за двe 
детски площадки. Кой е пътят към всяка от тях? 

Кои песни, танци или движения ще изпълниш на всяка площадка?Кои песни, танци или движения ще изпълниш на всяка площадка?

Музикален парк

40
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МЕЧТАТЕЛНО ВЪЗТОРЖЕНО СТРЕМИТЕЛНО/БУРНО ИГРИВО/ЛЕКО

МЕЧТАТЕЛНО ВЪЗТОРЖЕНО

1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4

ВОКАЛНАВОКАЛНАИНСТРУМЕНТАЛНА

ИГРИВО/ЛЕКО

СТРЕМИТЕЛНО/БУРНО

СИЛА БЪРЗИНА

Всеки от нас обича историите – весели, тъжни, интересни, вълнуващи. 

Един от тях е театърът. Чрез него разказите оживяват на сцена пред 
погледите на публика. В театралната игра често се включват танци, 
музика, различни ефекти. Така става още по-интересно за зрителя
Историите могат да бъдат разказани и чрез музика. В тях героите 
пеят в голяма част от театралното действие. Музиката ги съпро-

мюзикълът

Как броиш, като танцуваш на „Снежинки“?

Разлисти учебника. Коя музика свързваш с всеки от пейзажите?

Кой герой ще избереш, за да представиш с движенията си зимата, 
снежинките, фъртуната, бора от песента „Зимна песничка“?

П Р А З Н И Ч Е НП Р А З Н И Ч Е НП Р А З Н И Ч Е НП Р А З Н И Ч Е НП Р А З Н И Ч Е НП Р А З Н И Ч Е НП Р А З Н И Ч Е Н

К о н ц е р т Диагностика 

Апарат за ориентиране при използването на учебника

В УЧЕБНИКА НЕ СЕ ПИШЕ, ЧЕРТАЕ И ОГРАЖДА
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част от определения, с които учениците могат да отговарят на въпросите как може да звучи музиката, какъв е характерът 
на музиката, какво настроение може да изразява музиката, какви мисли и чувства може да пресъздава. Идеята е да на-
сочваме учениците към обогатяване на речника им по отношение на тази проблематика, към възможността да избягаме 
от „дежурната“ весела и тъжна музика. На с. 78 предлагаме вариант-схема за изразяване на отношение към музиката в 
живота на второкласника – в неговото ежедневие и празници, с аргументиране на лични предпочитания към вокална и 
инструментална музика, музика от филми  и игри, музика на предпочитани изпълнители и състави. С. 79 насочва към 
различни видове творчески проекти на второкласника – избор и/или съчиняване на музика по зададен текст, за определен 
празник от календара; рисуване на музикални впечатления; използване на лично изработени ДМИ и др.

Съдържанието на всеки урок в учебника се структурира в конкретни, лесно разпознаваеми основни дей-
ностни посоки. 

Главен техен съдържателен елемент 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. 
Това означава, че всички дейности в урока, всички знания за музиката, въпроси и задачи се свързват с категорично 
водещата музикална дейност – пеене, слушане на музика. В уроците за нови знания присъстват кратки, ясни тексто-
ве, носещи основното послание на темата. За всички музикални инструменти предлагаме гатанки. В някои случаи те 
заместват и основната урочна статийка – така се избягва ненужното повторение на общи белези и характеристики. 

Многобройният илюстративен материал е водещ компонент във всяка страница на учебника – рисунки, 
фотоси, схеми, графики, ребуси и др. Голяма част от илюстрациите „визуализират“ музикалния материал, и 
са свързани са с музиката за слушане и пеене, както и с някои от задачи на страницата. В тях са представени 
специални схеми и графични изображения, в които са „кодирани“ начини за свирене, за двигателно моделира-
не на музиката, за танцуване. Екипът от художник и дизайнери направиха възможно нашите идеи да се превъ-
плътят в ярки, интересни, весели, но и сериозни цветни страници. Това изисква от ваша страна задълбочено 
„вглеждане“… В следващия раздел ще представим подробно нашите идеи за функциите на илюстративния 
материал за всяка страница.

Друг важен момент в страниците са всички въпроси и задачи, които са свързани с урока. Част от тях са 
директни, отговарящи на различно познавателно равнище – репродуктивно, продуктивно, творческо ниво. В 
много от тях се крие разгръщането на основни знания за музиката според учебната програма – не ги предла-
гаме наготово в текста на „урочето“, а встъпвайки на основа от предишни знания и умения, учениците сами 
достигат до новото или дори обобщават сходни признаци и явления. В максимална степен сме търсили задачи, 
стимулиращи самостоятелната и творческа работа на учениците – индивидуална и групова, проектна. Пред-
ложили сме и задачи в подходящи таблици и графики при проблематика, която позволява такова извеждане 
на специфични знания. В учебника има и задачи, които много пряко са с междупредметна връзка – Български 
език и литература, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника, Роден край, Математика. На различни 
места в учебника сме предложили задачи за оценка и диагностика, както и задачи за самооценка. 

Електронният учебник включва вариант на книжния учебник, цялата музика от учебника (песни, инстру-
ментални съпроводи, музика за слушане), както и много други ресурси: повече от сто задачи, караоке файлове, 
допълнителна музика и информация за нея, материали за разпечатване.

Задачите създават нова образователна среда, която отключва емоционално съпреживяване, интерактивно 
включване, креативно мислене и поведение на съвременния ученик. Използвали сме разнообразни техноло-
гични решения: 

 ● аудио (песни за изпълнение, инструментални съпроводи, произведения за слушане) и видеофайлове 
(обучителни филми, демонстрации, караоке-файлове)

 ● 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 активизиране на музикалната памет, изпълнителските умения, творческия потенциал

 ● сглобяване на пъзели от изображения на музикални инструменти
 ● сглобяване на пъзели от музикални откъси
 ● решаване на музикално судоку
 ● възможности за свирене с дигитални музикални инструменти
 ● лабиринти, кръстословици, игрословици
 ● проектни дейности за музициране на екипен или състезателен принцип
 ● образователни ресурси, ориентирани към оценка и самооценка, развиващи социалните и граждански 

компетентности.
Този ресурс е с мощен мотивационен ефект, предизвикващ активност – ключ към успех в глобалното ди-

гитално съвремие.
Погрижили сме и за събирането на цялата музика в 1 бр. CD, в mp3 формат – включва всички творби за 

възприемане, песни за изпълнение и инструменталните им съпроводи. 
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  

Град 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................... / .................... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 25 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда Н 6 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение З
О

25 часа
4 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво Д 3 часа

Резерв 1 час

Годишен хорариум: 64 часа 
Срочен: І срок – 36 часа
 ІІ срок – 28 часа

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочна-
та единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови поня-
тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми  

и/или раздели

Забележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 I Музикален парк Д Изява на изпълнителските, познавателните, 
емоционално-социалните аспекти на музикал-
ните компетентности според учебната програма 
за 1. клас.  
Уважаване на възможностите и предпочитания-
та на съучениците.

Учебник – с. 6-7-8 
Във втори клас – С. Русков, Б. Мирчев; песни и музика по избор
Е-ресурс 
Изпълнение на авторски и народни песни от училищен и извънучи-
лищен репертоар според възможностите и личните предпочитания. 
Визуално и темброво разпознаване на музикалните инструменти 
и състави, познати от 1. клас. Слушане, разбиране и споделяне на 
впечатления от музикални произведения. Импровизиране на танцови 
движения, играене на право хоро и ръченица. Свирине с детски му-
зикални инструменти. Демонстриране на базисни знания, умения и 
отношения според учебната програма за 1. клас. 

Диагностико-прогно-
стичен 
Дейностно-ориенти-
ран
Самооценка
Взаимооценя-ване
Устна
Писмена
Портфолио
Качествена

2, 3 I – II Карнавал на жи-
вотните

Н Наблюдаване, събиране и използване на инфор-
мация в дейности в извънучилищна обучаваща 
среда – впечатления  за гласове на животни. 
Проява на толерантност към мнения и предпо-
читания.

Учебник – стр. 8-9
Из „Карнавал на животните“ – Камий Сен-Санс: Встъпление, Марш 
на кралския лъв, Аквариум, Финал
Е-ресурс 
Наблюдаване и анализиране на звукова среда. Съпоставяне на гла-
сове на животни по височина, сила, тембър, времетраене. Групиране 
на животни по признаци – по местообитание и гласови качества. 
Подбиране на словесни определения за звуковете и слушаната музи-
ка. Развиване на въображението и асоциативното мислене чрез изоб-
разителни и имитаторски дейности – самостоятелно, групово. 
МПВ – Околен свят, Изобразително изкуство

Практическо-дейнос-
тен
Изследователски
Индивидуална
Екипна

4 II Кой създава му-
зиката

НЗ Разбиране, че композиторът е автор на музи-
кални творби.  Използване в практически дей-
ности на понятието композитор, свързване на 
име с музикално произведение. 

композитор Учебник – с. 10
В родината –Тончо Русев, Петя Дубарова
Песента на Солвейг – Едвард Григ
Е-ресурс 
Пеене и възприемане на авторска музика,  изразяване на лично отно-
шение и емоционалност.  Наблюдаване на ролята на композитора в 
музикално-исторически аспект. Проследяване на мелодия и характер 
в музикална творба. Изразяване на мнение.

Устен
Включване в анали-
тична дейност
Игрова дейност, вкл. с 
дигитална техника
Качествена

5 III З Разбиране на разликите между авторска и на-
родна музика по отношение на авторството в 
процеса на тяхното създаване. Изпълняване на 
звукова картина по графичен модел.

Учебник – с. 11
Седнало е Джоре – народна песен
Хоро – Веселин Стоянов
Е-ресурс 
Идентифициране на авторска и народна музика.
Разграничаване на хоро за игра и за слушане.
Свързване на композитор с инструментална творба за слушане.
Синхронизиране на изпълнение с останалите участници. 
Избиране на музикални инструменти, средства и начини на звукоиз-
вличане за създаване на звукова картина.
МПВ – Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, 
Български език и литература.

Индивидуален
Групово-практичен
Игрова дейност
Качествена
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
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1 I Музикален парк Д Изява на изпълнителските, познавателните, 
емоционално-социалните аспекти на музикал-
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та на съучениците.

Учебник – с. 6-7-8 
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ности на понятието композитор, свързване на 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочна-
та единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови поня-
тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми  

и/или раздели

Забележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 III И музиката има 
характер

НЗ Определяне на характера на музикална творба характер на 
музиката

Учебник – с. 12
Песен на Буратино – м. П. Ступел, т. Д. Димитров
Веселият селянин – Р. Шуман
Венецианска гондолиера – Ф. Менделсон- Бартолди
Използване на думи, които дефинират характера на музиката.  
Свързване характера на музиката с примерно изображение.

7 IV З Усъвършенстване на умения за определяне на 
характера на музикална творба

Учебник – с. 13
Песен за дъждовните капки – м. А. Райчев, т. Цв. Ангелов
Скерцо – Ф. Шуберт
Една сълза – М. Мусоргски
Е-ресурс
Изпълнение на песни с подходящи динамика и темпо. Проследяване 
на промените в характера на музикално произведение.

8 IV В света на музи-
калните инстру-
менти. Гъдулка

НЗ Разпознаване – визуално и слухово, на гъдулка. 
Свързване на инструмента с групата на струн-
ните музикални инструменти.

гъдулка
струнни ин-
струменти

Учебник – с. 14
Гъдуларче – народна припевка
Гъдуларски мелодии
Е-ресурс
Слушане на музика в изпълнение на гъдулка. Използване на опре-
деления за тембъра на гъдулката. Определяне на външни белези на 
струнни инструменти.

Устна
Индивидуална
Групова

9 V З Обогатяване на слушателски опит и знания за 
гъдулката. 

Учебник – с. 15
Чудно село – м. и т. М. Гашева
Гъдуларче – В. Стоянов
Щипка сол – група „Етнотикс“
Е-ресурс
Разпознаване на гъдулка сред други изпълнения и инструменти. Ко-
ментиране на функционирането на народната музика днес, на компо-
зиторско творчество на народностна основа.

10 V Танците и музи-
ката. Право хоро

НЗ Свързване на право хоро с форми на функцио-
ниране на музиката.  Определяне на равноделна 
хороводност в музиката. 

Учебник – с. 16
Отишла Лалка – народна песен
Право хоро – народен оркестър на БНР
Е-ресурс
Изпълнение на равноделна хороводна песен с подходящо настрое-
ние. Двигателно моделиране на равномерна двувременна пулсация в 
право хоро. 

11 VI З Обогатяване на аудиалния опит по отношение 
на право хоро. Разбиране на присъствието на 
правото хоро в композиторското творчество.

Учебник – с. 17
Хоро
Хоро стакато – Динику – Владигеров
Е-ресурс
Слушане и коментиране на образци, характеризиращи се като право 
хоро. Свирене по условна партитура. Играене на право хоро.  
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ментиране на функционирането на народната музика днес, на компо-
зиторско творчество на народностна основа.

10 V Танците и музи-
ката. Право хоро

НЗ Свързване на право хоро с форми на функцио-
ниране на музиката.  Определяне на равноделна 
хороводност в музиката. 

Учебник – с. 16
Отишла Лалка – народна песен
Право хоро – народен оркестър на БНР
Е-ресурс
Изпълнение на равноделна хороводна песен с подходящо настрое-
ние. Двигателно моделиране на равномерна двувременна пулсация в 
право хоро. 

11 VI З Обогатяване на аудиалния опит по отношение 
на право хоро. Разбиране на присъствието на 
правото хоро в композиторското творчество.

Учебник – с. 17
Хоро
Хоро стакато – Динику – Владигеров
Е-ресурс
Слушане и коментиране на образци, характеризиращи се като право 
хоро. Свирене по условна партитура. Играене на право хоро.  
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12 VI Музиката – бър-
за и бавна

НЗ Свързване на значението на понятието темпо с 
бързината, с която се изпълнява музикалното 
произведение. Откриване на връзката на тем-
пото с характера и музикалната изразност на 
творбата.

темпо Учебник – с. 18
Буги-вуги – Стефан Русков, Роза Петрова
Клоуни – Дмитрий Кабалевски
Зелените ръкави – популярна английска мелодия
Е-ресурс 
Определяне и съпоставяне на темпо в музика за пеене и слушане.
Обогатяване на впечатленията за музиката. Коментиране на бързи-
ната в музиката във връзка с настроение, характер и изразност. 
Артистично изпълнение на песен и танцови движения с избор на 
подходящо темпо.
МПВ – Физическо възпитание и спорт, Български език и литература.

Работа с дигитални 
източници на инфор-
мация

13 VII З Свързване на темпото с различно настроение, 
характер, музикална изразност и жанрове.
Пресъздаване на характера на песента при из-
пълнение. 
Свързване на музика с общественото ѝ пред-
назначение. 

Учебник – с. 19
Над люлката – популярна мелодия, Асен Разцветников; Родина – Ни-
колай Братанов
Из операта „Руслан и Людмила“ – Михаил Глинка
Е-ресурс 
Изпълнение и слушане на музика в бързо, умерено и бавно темпо.
Свързване на темповите особености с музикалната изразност на 
творбата. Откриване на движение на мелодична линия в графична 
схема. Споделяне на впечатления, знания и умения от извънучилищ-
ни музикални дейности и ситуации.
Артикулиране и изговаряне с добра дикция на текст.
МПВ – Математика, Околен свят, Физическо възпитание и спорт 

Интергративен
Качествен
Рефлексивна

14 VII Музиката – сил-
на и тиха

НЗ Определяне на динамиката в музикално произ-
ведение.

динамика Учебник – с. 20
Моето котенце . м. Т. Русев, т. П. Дубарова
Марш из оп. Любовта към трите портокала – С. Прокофиев
Приспивна песен – Й. Брамс
Е-ресурс
Проследяване на промените на динамиката в подходящи музикални 
примери. Свързване на динамиката на музиката с нейния характер. 
Изпълнение на песни в подходяща динамика.

15 VIII З Свързване на динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Учебник – с. 21
Есен на полето – м. Т. Попов, т. Т. Лазаров
Гопак – М. Мусоргски
Е-ресурс
Изпълнение на песни с различна динамика. Разграничаване на раз-
лична динамика в музика. Определяне на характера на музикално 
произведение и откриване на връзка между динамиката и характера 
на произведението.

16 VIII Музикален порт-
рет

О Проследяване на мелодия, характер и динамика 
в музикално произведение за изграждане на 
музикален портрет.

Учебник – с. 22-23
Пипи дългото чорапче – м. В. Казасян, т. Б. Гудев
Момичео с ленени коси – Кл. Дебюси
Кукувичката – Л. Дакен
Е-ресурс
Свързване на динамиката с изразността на музиката. Свързване на 
мелодическо движение с графичен модел. Изпълнение на песни с 
различно темпо и динамика. Съчиняване на съпровод на песен.
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12 VI Музиката – бър-
за и бавна

НЗ Свързване на значението на понятието темпо с 
бързината, с която се изпълнява музикалното 
произведение. Откриване на връзката на тем-
пото с характера и музикалната изразност на 
творбата.

темпо Учебник – с. 18
Буги-вуги – Стефан Русков, Роза Петрова
Клоуни – Дмитрий Кабалевски
Зелените ръкави – популярна английска мелодия
Е-ресурс 
Определяне и съпоставяне на темпо в музика за пеене и слушане.
Обогатяване на впечатленията за музиката. Коментиране на бързи-
ната в музиката във връзка с настроение, характер и изразност. 
Артистично изпълнение на песен и танцови движения с избор на 
подходящо темпо.
МПВ – Физическо възпитание и спорт, Български език и литература.

Работа с дигитални 
източници на инфор-
мация

13 VII З Свързване на темпото с различно настроение, 
характер, музикална изразност и жанрове.
Пресъздаване на характера на песента при из-
пълнение. 
Свързване на музика с общественото ѝ пред-
назначение. 

Учебник – с. 19
Над люлката – популярна мелодия, Асен Разцветников; Родина – Ни-
колай Братанов
Из операта „Руслан и Людмила“ – Михаил Глинка
Е-ресурс 
Изпълнение и слушане на музика в бързо, умерено и бавно темпо.
Свързване на темповите особености с музикалната изразност на 
творбата. Откриване на движение на мелодична линия в графична 
схема. Споделяне на впечатления, знания и умения от извънучилищ-
ни музикални дейности и ситуации.
Артикулиране и изговаряне с добра дикция на текст.
МПВ – Математика, Околен свят, Физическо възпитание и спорт 

Интергративен
Качествен
Рефлексивна

14 VII Музиката – сил-
на и тиха

НЗ Определяне на динамиката в музикално произ-
ведение.

динамика Учебник – с. 20
Моето котенце . м. Т. Русев, т. П. Дубарова
Марш из оп. Любовта към трите портокала – С. Прокофиев
Приспивна песен – Й. Брамс
Е-ресурс
Проследяване на промените на динамиката в подходящи музикални 
примери. Свързване на динамиката на музиката с нейния характер. 
Изпълнение на песни в подходяща динамика.

15 VIII З Свързване на динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Учебник – с. 21
Есен на полето – м. Т. Попов, т. Т. Лазаров
Гопак – М. Мусоргски
Е-ресурс
Изпълнение на песни с различна динамика. Разграничаване на раз-
лична динамика в музика. Определяне на характера на музикално 
произведение и откриване на връзка между динамиката и характера 
на произведението.

16 VIII Музикален порт-
рет

О Проследяване на мелодия, характер и динамика 
в музикално произведение за изграждане на 
музикален портрет.

Учебник – с. 22-23
Пипи дългото чорапче – м. В. Казасян, т. Б. Гудев
Момичео с ленени коси – Кл. Дебюси
Кукувичката – Л. Дакен
Е-ресурс
Свързване на динамиката с изразността на музиката. Свързване на 
мелодическо движение с графичен модел. Изпълнение на песни с 
различно темпо и динамика. Съчиняване на съпровод на песен.
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17 IX Концерт за пиано 
№ 21, част 2 – В. 
А. Моцарт

НЗ Разбиране на отличителните характеристики на 
вокална и инструментална музика.

вокална му-
зика
инструмен-
тална музика

Учебник – с. 24
Вас на мушицата – песен от Италия, български текст 
Антоанета Ботушарова
Танц на феята Драже – П. И. Чайковски
Птича песен – Кл. Жанекен
Е-ресурс 
Свързване на човешки гласове и вокални състави с вокална музика.
Отнасяне на знания за музикални инструменти, за оркестър към по-
нятието инструментална музика.
Двигателно отразяване на тривременна равномерна пулсация.
Синхронизиране на изпълнението със съпровода съобразно темпо-
вите промени. Свързване на сюжетен герой на музикално произведе-
ние с вокална и инструментална музика.  
МПВ – Български език и литература, Околен свят

18 IX З Правилно използване на понятията вокална и 
инструментална музика. Изпълняване на съпро-
вод, с опора върху графичен запис на метрум и 
ритъм. Постигане на синхрон и баланс между 
пеене и съпровод.

Учебник – с. 25
Музикален пример
Е-ресурс 
Свързване на музикални примери с понятията вокална и инструмен-
тална музика. 
Предлагане на подходяща динамика за вокална музика.
Вокално изпълнение (в група и самостоятелно), като се следват жес-
товете и указанията на учителя.
Отговаряне на задача в тестови формат. 
Свирене по партитура.
МПВ: Свързване на музикално с изобразително изкуство

Тестови

19 X В света на музи-
калните инстру-
менти. Арфа

НЗ Запознаване с вида, тембъра и звуковите харак-
теристики на арфата като струнен инструмент.

арфа Учебник – с. 26
Арабеска – Кл. Дебюси
Е-ресурс
Подбор на подходящи определения за тембъра на арфата. Разграни-
чаване по тембър на струнните инструменти.  Свързване на тембъра 
на арфата и нейните изразни възможности с характера на музикално-
то произведение.

20 X З Сравнение на струнни инструменти Учебник – с. 27
Фонтанът – М. Гранджани
Музикален пример
Разпознаване на различни струнни инструменти. Използване на 
подходящи думи за определяне звучността на струнни инструменти. 
Съпоставяне на начините за звукоизвличане при струнните инстру-
менти.

21 XI Цирк –  
И. Дунаевски

З Определя марш в музиката. Учебник – с. 28
Танц на дървените обувки – А. Лорцинг
Валс на цветята – П. И. Чайковски
Е-ресурс
Наблюдение и изпълнение на валс. Откриване на връзка между вида 
танц и характера на музиката в различни примери. Изпълнение на 
танцови движения на валс в подходящи примери.
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17 IX Концерт за пиано 
№ 21, част 2 – В. 
А. Моцарт

НЗ Разбиране на отличителните характеристики на 
вокална и инструментална музика.

вокална му-
зика
инструмен-
тална музика

Учебник – с. 24
Вас на мушицата – песен от Италия, български текст 
Антоанета Ботушарова
Танц на феята Драже – П. И. Чайковски
Птича песен – Кл. Жанекен
Е-ресурс 
Свързване на човешки гласове и вокални състави с вокална музика.
Отнасяне на знания за музикални инструменти, за оркестър към по-
нятието инструментална музика.
Двигателно отразяване на тривременна равномерна пулсация.
Синхронизиране на изпълнението със съпровода съобразно темпо-
вите промени. Свързване на сюжетен герой на музикално произведе-
ние с вокална и инструментална музика.  
МПВ – Български език и литература, Околен свят

18 IX З Правилно използване на понятията вокална и 
инструментална музика. Изпълняване на съпро-
вод, с опора върху графичен запис на метрум и 
ритъм. Постигане на синхрон и баланс между 
пеене и съпровод.

Учебник – с. 25
Музикален пример
Е-ресурс 
Свързване на музикални примери с понятията вокална и инструмен-
тална музика. 
Предлагане на подходяща динамика за вокална музика.
Вокално изпълнение (в група и самостоятелно), като се следват жес-
товете и указанията на учителя.
Отговаряне на задача в тестови формат. 
Свирене по партитура.
МПВ: Свързване на музикално с изобразително изкуство

Тестови

19 X В света на музи-
калните инстру-
менти. Арфа

НЗ Запознаване с вида, тембъра и звуковите харак-
теристики на арфата като струнен инструмент.

арфа Учебник – с. 26
Арабеска – Кл. Дебюси
Е-ресурс
Подбор на подходящи определения за тембъра на арфата. Разграни-
чаване по тембър на струнните инструменти.  Свързване на тембъра 
на арфата и нейните изразни възможности с характера на музикално-
то произведение.

20 X З Сравнение на струнни инструменти Учебник – с. 27
Фонтанът – М. Гранджани
Музикален пример
Разпознаване на различни струнни инструменти. Използване на 
подходящи думи за определяне звучността на струнни инструменти. 
Съпоставяне на начините за звукоизвличане при струнните инстру-
менти.

21 XI Цирк –  
И. Дунаевски

З Определя марш в музиката. Учебник – с. 28
Танц на дървените обувки – А. Лорцинг
Валс на цветята – П. И. Чайковски
Е-ресурс
Наблюдение и изпълнение на валс. Откриване на връзка между вида 
танц и характера на музиката в различни примери. Изпълнение на 
танцови движения на валс в подходящи примери.
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22 XI З Разпознаване на музика в тривременен равно-
мерен метрум. Осъзнаване на танцувалността в 
музика.

Учебник – с. 29
Зимна песничка – м. П. Хаджиев, т. Цв. Ангелов
Валс – Фр. Лехар
Е-ресурс
Сравнение на равномерен двувременен с тривременен метрум, на 
неравномерен триделен метрум и равномерен тривременен метрум. 
Изпълнение на танцови движения на валс в подходящо темпо. Им-
провизиране на движения в подходящи примери съобразно характе-
ра на музиката.
Съчиняване на музикална картина.

23 XII Музика и при-
казка

НЗ Свързване на характера на музиката с опреде-
лени образи и идеи, претворени в музикална 
приказка

Учебник – с. 30
Морето и корабът на Синбад – Н. Р.-Корсаков
Малка приказка – С. Майкапар
Е-ресурс
Проследяване на мелодия, характер и динамика в музикално произве-
дение. Подбиране на подходящи словесни определения за характера 
на музиката. Намиране на връзка между използваните музикално-из-
разни средства мелодия, темпо, динамика и музикалната идея на ком-
позитора.

24 XII З Откриване на връзката между словесен текст и 
музика.

Учебник – с. 31
Из Копче за сън – м. Г. Генков, т. В. Петров
Е-ресурс
Наблюдение на изявата на музикално-изразните средства мелодия, 
темпо, динамика съобразно словесния текст в единство с музиката. 
Пресъздаване на характера при изпълнение на песни.

25 XIII Музикален праз-
ничен календар.           
Коледа

НЗ Посочване на характерни елементи на коле-
дуването. Познаване на наричания и народни 
песни, свързани с коледната обредна традиция. 
Разбиране, че празниците съхраняват народни 
добродетели.

Учебник – с. 32
Коледарче – народна песен
Украсете елхата – популярна английска песен
Коледарско хоро – Петко Стайнов
Е-ресурс 
Изпълнение и слушане на български и световна коледна музика. 
Разпознаване на мъжки и детски гласове. Двигателно моделиране на 
метрум. Подбор на музика за коледен празник. Мотивиране на личен 
избор за танцова музика.
Споделяне на лични преживявания. Уважаване на различния. Включ-
ване в инициативи с проучвателен характер в семейни условия.
МПВ – Изобразително изкуство, Български език и литература, Тех-
нологии и предприемачество, Околен свят 

Вербално-художест-
вен
Дейностно ориенти-
ран
Портфолио
Самооценка
Проучване 
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22 XI З Разпознаване на музика в тривременен равно-
мерен метрум. Осъзнаване на танцувалността в 
музика.

Учебник – с. 29
Зимна песничка – м. П. Хаджиев, т. Цв. Ангелов
Валс – Фр. Лехар
Е-ресурс
Сравнение на равномерен двувременен с тривременен метрум, на 
неравномерен триделен метрум и равномерен тривременен метрум. 
Изпълнение на танцови движения на валс в подходящо темпо. Им-
провизиране на движения в подходящи примери съобразно характе-
ра на музиката.
Съчиняване на музикална картина.

23 XII Музика и при-
казка

НЗ Свързване на характера на музиката с опреде-
лени образи и идеи, претворени в музикална 
приказка

Учебник – с. 30
Морето и корабът на Синбад – Н. Р.-Корсаков
Малка приказка – С. Майкапар
Е-ресурс
Проследяване на мелодия, характер и динамика в музикално произве-
дение. Подбиране на подходящи словесни определения за характера 
на музиката. Намиране на връзка между използваните музикално-из-
разни средства мелодия, темпо, динамика и музикалната идея на ком-
позитора.

24 XII З Откриване на връзката между словесен текст и 
музика.

Учебник – с. 31
Из Копче за сън – м. Г. Генков, т. В. Петров
Е-ресурс
Наблюдение на изявата на музикално-изразните средства мелодия, 
темпо, динамика съобразно словесния текст в единство с музиката. 
Пресъздаване на характера при изпълнение на песни.

25 XIII Музикален праз-
ничен календар.           
Коледа

НЗ Посочване на характерни елементи на коле-
дуването. Познаване на наричания и народни 
песни, свързани с коледната обредна традиция. 
Разбиране, че празниците съхраняват народни 
добродетели.

Учебник – с. 32
Коледарче – народна песен
Украсете елхата – популярна английска песен
Коледарско хоро – Петко Стайнов
Е-ресурс 
Изпълнение и слушане на български и световна коледна музика. 
Разпознаване на мъжки и детски гласове. Двигателно моделиране на 
метрум. Подбор на музика за коледен празник. Мотивиране на личен 
избор за танцова музика.
Споделяне на лични преживявания. Уважаване на различния. Включ-
ване в инициативи с проучвателен характер в семейни условия.
МПВ – Изобразително изкуство, Български език и литература, Тех-
нологии и предприемачество, Околен свят 

Вербално-художест-
вен
Дейностно ориенти-
ран
Портфолио
Самооценка
Проучване 
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26 XIII Музикален праз-
ничен календар.        
Сурва

НЗ Разпознаване на елементи на сурвакарската об-
редност. Изпълнение и слушане на сурвакарки 
песни, народни припевки и наричания. Проява 
на толерантно отношение към различния.

Учебник – с. 33
Сурва година – популярна песен
Нова ми нова годинчица – народна припевка
Е-ресурс 
Изпълнение и слушане на авторски и народни сурвакарски песни и 
благопожелания. Проявяване на интерес  към аналогични празници 
на други етнически общности и народи.  Включване в тематични из-
следователски задачи.
МПВ – чуждоезиково обучение, Околен свят

Проектно  ориентиран
Качествен
Индивидуално и гру-
пово-практически

27 XIV Музикален праз-
ничен календар.           
Кукери

НЗ Разпознаване на характерните особености на 
кукерските игри и мястото им в празничния 
календар. Свързване на кукери със съответния 
празник.

Учебник – с. 34
Кукерски игри ─ Костадин Варимезов
Е-ресурс
Слушане на музика, съпътстваща кукерските обредни игри.
Темброво разпознаване на музикални инструменти. Споделяне на 
впечатления от наблюдения на кукерски карнавални шествия и ку-
керски припевки. 
Свирене с ДМИ.  Изпълнение на звукова картина по графично изо-
бражение.
Проявява на творческа инициативност при създаване на звукова кар-
тина.

Индивидуален групов 
практически
Игрова дейност
Взаимно оценяване

28 XIV З Свързване на характерни обредни елементи 
с обичаите коледуване, сурвакане и кукерски 
игри. Ориентиране в мястото им в зимния праз-
ничен цикъл. 
Изпълнение на песни, народни припевки и на-
ричания, свързани с изучаваните обреди.

Учебник – с. 35
Музика по избор
Е-ресурс 
Изразително пеене (в група и самостоятелно).
Отнасяне на обредни атрибути към празничната символика на оби-
чаите. Участие в музикално-творческа групова работа.
Свързване на песен с графична схема на неравномерен метрум. 
Метроритмично изговаряне на скороговорки. Свързване на музика-
лен анекдот с кукерския обред.
Познаване на имени дни от зимния календар. Танцуване и движение 
с музика.
МПВ – Български език и литература

Проектно-ориентиран
Писмен екипен
Взаимно оценяване
Рефлексия

29 XV Кратки и дълги 
тонове

НЗ Определяне и разграничаване на кратки и дълги 
тонове в музика. 

Учебник – с. 36
Зимна песен – м. П. Хаджиев, т. М. Лъкатник
Мари, Доне – народна песен
Е-ресурс
Отнасяне на различни по трайност тонове към конкретни срички в 
песен. Разпознаване на кратки и дълги тонове. Графично моделиране 
на тонови трайности.

30 XV З Осъзнаване на тонови съотношения, отговаря-
щи на осмина, четвъртина, половина нота.

Учебник – с. 37
Лудо ходи, лудо шета – народна песен
Музикални примери 1 и 2
Е-ресурс
Разпознаване на кратки и дълги тонове в музика. Изпълнение на раз-
лични по трайност тонови стойности от графичен модел. Двигателно 
моделиране на различни тонови стойности.
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26 XIII Музикален праз-
ничен календар.        
Сурва

НЗ Разпознаване на елементи на сурвакарската об-
редност. Изпълнение и слушане на сурвакарки 
песни, народни припевки и наричания. Проява 
на толерантно отношение към различния.

Учебник – с. 33
Сурва година – популярна песен
Нова ми нова годинчица – народна припевка
Е-ресурс 
Изпълнение и слушане на авторски и народни сурвакарски песни и 
благопожелания. Проявяване на интерес  към аналогични празници 
на други етнически общности и народи.  Включване в тематични из-
следователски задачи.
МПВ – чуждоезиково обучение, Околен свят

Проектно  ориентиран
Качествен
Индивидуално и гру-
пово-практически

27 XIV Музикален праз-
ничен календар.           
Кукери

НЗ Разпознаване на характерните особености на 
кукерските игри и мястото им в празничния 
календар. Свързване на кукери със съответния 
празник.

Учебник – с. 34
Кукерски игри ─ Костадин Варимезов
Е-ресурс
Слушане на музика, съпътстваща кукерските обредни игри.
Темброво разпознаване на музикални инструменти. Споделяне на 
впечатления от наблюдения на кукерски карнавални шествия и ку-
керски припевки. 
Свирене с ДМИ.  Изпълнение на звукова картина по графично изо-
бражение.
Проявява на творческа инициативност при създаване на звукова кар-
тина.

Индивидуален групов 
практически
Игрова дейност
Взаимно оценяване

28 XIV З Свързване на характерни обредни елементи 
с обичаите коледуване, сурвакане и кукерски 
игри. Ориентиране в мястото им в зимния праз-
ничен цикъл. 
Изпълнение на песни, народни припевки и на-
ричания, свързани с изучаваните обреди.

Учебник – с. 35
Музика по избор
Е-ресурс 
Изразително пеене (в група и самостоятелно).
Отнасяне на обредни атрибути към празничната символика на оби-
чаите. Участие в музикално-творческа групова работа.
Свързване на песен с графична схема на неравномерен метрум. 
Метроритмично изговаряне на скороговорки. Свързване на музика-
лен анекдот с кукерския обред.
Познаване на имени дни от зимния календар. Танцуване и движение 
с музика.
МПВ – Български език и литература

Проектно-ориентиран
Писмен екипен
Взаимно оценяване
Рефлексия

29 XV Кратки и дълги 
тонове

НЗ Определяне и разграничаване на кратки и дълги 
тонове в музика. 

Учебник – с. 36
Зимна песен – м. П. Хаджиев, т. М. Лъкатник
Мари, Доне – народна песен
Е-ресурс
Отнасяне на различни по трайност тонове към конкретни срички в 
песен. Разпознаване на кратки и дълги тонове. Графично моделиране 
на тонови трайности.

30 XV З Осъзнаване на тонови съотношения, отговаря-
щи на осмина, четвъртина, половина нота.

Учебник – с. 37
Лудо ходи, лудо шета – народна песен
Музикални примери 1 и 2
Е-ресурс
Разпознаване на кратки и дълги тонове в музика. Изпълнение на раз-
лични по трайност тонови стойности от графичен модел. Двигателно 
моделиране на различни тонови стойности.
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31 XVI Музикален пей-
заж

О Изразяване на отношение към настроението на 
песента.
Участие в обсъждане на музикални творби от-
носно звукоизобразителността на музикалното 
изкуство. 
Разпознаване на струнни музикални инстру-
менти. Свързване на име на музикална творба с 
композитор.  Изява на вкус и предпочитания.

Учебник – с. 38 – 39
Снежинки – Христо Недялков, Христо Спасов
Зима – А. Вивалди
Утро – Е. Григ
Е-ресурс 
Рисуване с думи на картинни представи от общуване с музиката.
Проследяване на посока на мелодична линия и тонови стойности. 
Двигателно отразяване на метрум и свързване с графичен модел. 
Подбиране на подходяща музика към изобразителна творба. Им-
провизиране на звукова картина по текст. Избор на музикален ин-
струмент и начин на звукоизвличане. Проява на читателска, визуал-
но-словесна и музикално-творческа активност. 
МПВ – Български език и литература, Изобразително изкуство, Ма-
тематика

Тестови
Самооценяване
Действена
Формираща

32 XVI Музикален парк Д Възпроизвеждане в група и самостоятелно на 
интонацията, метроритмиката и темпо на из-
пълняваните песни. Изява на напредък в музи-
калноизпълнителските, музикалнопознавател-
ните, социално-личностните компетентности. 
Проявяване на емоционално отношение и 
интерес, на толерантност и търпимост относно 
способности и предпочитания на съученици.

Учебник – с. 40 – 41
Е-ресурс 
Групово и самостоятелно пеене. Разграничаване на вокална от ин-
струментална музика. Разпознаване по характерна мелодия на во-
кални и инструментални произведения. Определяне на характера на 
музикални творби.
Свързване на темпото и динамиката с характера и музикалната 
изразност. Разпознаване на песен и назоваване на композитора ѝ. 
Познаване на обредната символика на зимните празници. Свирене с 
детски музикални инструменти по метроритмична схема.
Импровизиране на танцови движения 

Диагностико-прогно-
стичен
Устен
Писмено-игрови
Портфолио 
Индивидуална
Групова
Самооценка
Взаимно оценяване

33 XVII Как се движи 
мелодията

НЗ Разпознаване на посока и начин на движение 
на тоновете в мелодия – възходяща, низходяща, 
постепенно, със скок. 

Учебник – с. 42
Звезда – популярна френска песен, т. Б. Петрова
Из Ах, аз ще ти разкажа, мамо – В. А. Моцарт
Е-ресурс
Наблюдаване, коментиране на движение на тонове в мелодия. Гра-
фично моделиране на мелодия.

34 XVII З Усъвършенстване на умения за разпознаване 
на различен вид движение на тонове в мелодия.

Учебник – с. 43
Месечинка – м. П. Стайнов, т. К. Величков
Из Детски албум – А. Хачатурян
Откриване на различен вид мелодическо движение. Свързване на вид 
движение с характер на музика.

35 XVIII В света на музи-
калните инстру-
менти. Китара

НЗ Разпознаване по външни белези и по тембър 
на китара. Отнасяне на китара към струнни ин-
струменти.

китара Учебник – с. 44
Малагеня – Е. Лекуона
Из Концерт за китара – М. Джулиани
Слушане на изпълнения на китара. Използване на подходящи опре-
деления за тембър на китара. 

36 XVIII НЗ Обогатяване на слушателски опит и знания за 
китара.

Учебник – с. 45
Рок игра – м. Св. Лобошки, т. Б. Мирчев
Плинк, планк, плунк – Л. Андерсън
Музикален пример
Е-ресурс
Слушане на изпълнения на китара – солови и ансамблови. Разграничаване 
на китара от други инструменти. Съчиняване на музикален съпровод.
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Тема на урочна-
та единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови поня-
тия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми  

и/или раздели

Забележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

31 XVI Музикален пей-
заж

О Изразяване на отношение към настроението на 
песента.
Участие в обсъждане на музикални творби от-
носно звукоизобразителността на музикалното 
изкуство. 
Разпознаване на струнни музикални инстру-
менти. Свързване на име на музикална творба с 
композитор.  Изява на вкус и предпочитания.

Учебник – с. 38 – 39
Снежинки – Христо Недялков, Христо Спасов
Зима – А. Вивалди
Утро – Е. Григ
Е-ресурс 
Рисуване с думи на картинни представи от общуване с музиката.
Проследяване на посока на мелодична линия и тонови стойности. 
Двигателно отразяване на метрум и свързване с графичен модел. 
Подбиране на подходяща музика към изобразителна творба. Им-
провизиране на звукова картина по текст. Избор на музикален ин-
струмент и начин на звукоизвличане. Проява на читателска, визуал-
но-словесна и музикално-творческа активност. 
МПВ – Български език и литература, Изобразително изкуство, Ма-
тематика

Тестови
Самооценяване
Действена
Формираща

32 XVI Музикален парк Д Възпроизвеждане в група и самостоятелно на 
интонацията, метроритмиката и темпо на из-
пълняваните песни. Изява на напредък в музи-
калноизпълнителските, музикалнопознавател-
ните, социално-личностните компетентности. 
Проявяване на емоционално отношение и 
интерес, на толерантност и търпимост относно 
способности и предпочитания на съученици.

Учебник – с. 40 – 41
Е-ресурс 
Групово и самостоятелно пеене. Разграничаване на вокална от ин-
струментална музика. Разпознаване по характерна мелодия на во-
кални и инструментални произведения. Определяне на характера на 
музикални творби.
Свързване на темпото и динамиката с характера и музикалната 
изразност. Разпознаване на песен и назоваване на композитора ѝ. 
Познаване на обредната символика на зимните празници. Свирене с 
детски музикални инструменти по метроритмична схема.
Импровизиране на танцови движения 

Диагностико-прогно-
стичен
Устен
Писмено-игрови
Портфолио 
Индивидуална
Групова
Самооценка
Взаимно оценяване

33 XVII Как се движи 
мелодията

НЗ Разпознаване на посока и начин на движение 
на тоновете в мелодия – възходяща, низходяща, 
постепенно, със скок. 

Учебник – с. 42
Звезда – популярна френска песен, т. Б. Петрова
Из Ах, аз ще ти разкажа, мамо – В. А. Моцарт
Е-ресурс
Наблюдаване, коментиране на движение на тонове в мелодия. Гра-
фично моделиране на мелодия.

34 XVII З Усъвършенстване на умения за разпознаване 
на различен вид движение на тонове в мелодия.

Учебник – с. 43
Месечинка – м. П. Стайнов, т. К. Величков
Из Детски албум – А. Хачатурян
Откриване на различен вид мелодическо движение. Свързване на вид 
движение с характер на музика.

35 XVIII В света на музи-
калните инстру-
менти. Китара

НЗ Разпознаване по външни белези и по тембър 
на китара. Отнасяне на китара към струнни ин-
струменти.

китара Учебник – с. 44
Малагеня – Е. Лекуона
Из Концерт за китара – М. Джулиани
Слушане на изпълнения на китара. Използване на подходящи опре-
деления за тембър на китара. 

36 XVIII НЗ Обогатяване на слушателски опит и знания за 
китара.

Учебник – с. 45
Рок игра – м. Св. Лобошки, т. Б. Мирчев
Плинк, планк, плунк – Л. Андерсън
Музикален пример
Е-ресурс
Слушане на изпълнения на китара – солови и ансамблови. Разграничаване 
на китара от други инструменти. Съчиняване на музикален съпровод.
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема  
на урочната 

единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и фор-
ми на оценява-

не по теми  
и/или раздели

Забележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
37 XIX В света на музи-

калните инстру-
менти. Тамбура

НЗ Разпознаване на тамбура – по външни белези и 
по тембър. Свързване на тамбура със струнни 
инструменти, с традиционна музика.

тамбура Учебник – с. 46
Луд гидия – М. Кочев, В. Паспалеева
Хороводни мелодии
Е-ресурс
Слушане и разпознаване на тамбура – по външен вид и по тембър. Ха-
рактеризиране на звукоизвличане и тембър на тамбура. Сравняване на 
тамбура с други инструменти.

38 З Обогатяване на слушателски опит и знания за 
тамбура. 

Учебник – с. 47
Из Българска празнична сюита – Ал. Танев
Кюстендилско хоро – народен оркестър на БНР
Музикален пример
Е-ресурс
Разпознаване на тамбура сред други инструменти – по външни белези 
и по тембър. Коментиране на използването на народни инструменти в 
практиката – в миналото и днес. Изразяване на отношение към народ-
ната песен и музика. 

39 XX Танците и музи-
ката.
Ръченица

НЗ Посочване на примери за присъствието на ръ-
ченицата в ежедневието и празника от миналото 
до днес. Осъзнаване на танцувалния характер на 
ръченицата. Свързване на ръченица с тривреме-
нен неравноделен метрум.

Учебник – с. 48
Изгряла е месечинка – народна песен
Ръченица – А. Карастоянов
Е- ресурс 
Пеене на песен в метроритъм на ръченица.
Разпознаване на ръченица в звучаща музика.  Моделиране на неравно-
мерна пулсация на три и свързването ѝ с жанра на ръченицата.
Разграничава ръченица за танцови движения и ръченица за слушане. 
Разпознаване на песен по графично изображение. 
МПВ – Изобразително изкуство, Математика

Индивидуална
Групова
Състезателна
Журиране по 
установени кри-
терии
Качествена

40 З Свързване на ръченицата с форми на функцио-
ниране на авторска и народна музика. 

Учебник – с. 49
Събуди ме, мамо – Д. Христов, Ц. Церковски
Е-ресурс
Възпроизвеждане на мелодия и метроритъм на ръченица според инди-
видуалните възможности.
Двигателно реагиране на танцувалност на ръченицата.
Осъзнаване на неравномерна пулсация на три в авторски и народни 
песни, жанровото им отнасяне към 
ръченица. 
Проучване на функционирнето на ръченицата в бита на хората от род-
ния край. Работа в екип –  участие в групови проучвания относно биту-
ването на ръченицата в родния край.
МПВ – Околен свят, Български език и литература, Технологии и пред-
приемачество, Изобразително изкуство.

Проектно-изсле-
дователски
Ролеви игри
Взаимно оценя-
ване
Самооценка
Портфолио
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по 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
37 XIX В света на музи-

калните инстру-
менти. Тамбура

НЗ Разпознаване на тамбура – по външни белези и 
по тембър. Свързване на тамбура със струнни 
инструменти, с традиционна музика.

тамбура Учебник – с. 46
Луд гидия – М. Кочев, В. Паспалеева
Хороводни мелодии
Е-ресурс
Слушане и разпознаване на тамбура – по външен вид и по тембър. Ха-
рактеризиране на звукоизвличане и тембър на тамбура. Сравняване на 
тамбура с други инструменти.

38 З Обогатяване на слушателски опит и знания за 
тамбура. 

Учебник – с. 47
Из Българска празнична сюита – Ал. Танев
Кюстендилско хоро – народен оркестър на БНР
Музикален пример
Е-ресурс
Разпознаване на тамбура сред други инструменти – по външни белези 
и по тембър. Коментиране на използването на народни инструменти в 
практиката – в миналото и днес. Изразяване на отношение към народ-
ната песен и музика. 

39 XX Танците и музи-
ката.
Ръченица

НЗ Посочване на примери за присъствието на ръ-
ченицата в ежедневието и празника от миналото 
до днес. Осъзнаване на танцувалния характер на 
ръченицата. Свързване на ръченица с тривреме-
нен неравноделен метрум.

Учебник – с. 48
Изгряла е месечинка – народна песен
Ръченица – А. Карастоянов
Е- ресурс 
Пеене на песен в метроритъм на ръченица.
Разпознаване на ръченица в звучаща музика.  Моделиране на неравно-
мерна пулсация на три и свързването ѝ с жанра на ръченицата.
Разграничава ръченица за танцови движения и ръченица за слушане. 
Разпознаване на песен по графично изображение. 
МПВ – Изобразително изкуство, Математика

Индивидуална
Групова
Състезателна
Журиране по 
установени кри-
терии
Качествена

40 З Свързване на ръченицата с форми на функцио-
ниране на авторска и народна музика. 

Учебник – с. 49
Събуди ме, мамо – Д. Христов, Ц. Церковски
Е-ресурс
Възпроизвеждане на мелодия и метроритъм на ръченица според инди-
видуалните възможности.
Двигателно реагиране на танцувалност на ръченицата.
Осъзнаване на неравномерна пулсация на три в авторски и народни 
песни, жанровото им отнасяне към 
ръченица. 
Проучване на функционирнето на ръченицата в бита на хората от род-
ния край. Работа в екип –  участие в групови проучвания относно биту-
ването на ръченицата в родния край.
МПВ – Околен свят, Български език и литература, Технологии и пред-
приемачество, Изобразително изкуство.

Проектно-изсле-
дователски
Ролеви игри
Взаимно оценя-
ване
Самооценка
Портфолио
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема  
на урочната 

единица
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и/или раздели

Забележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41 XXI В света на музи-

калните инстру-
менти. Флейта

НЗ Разпознаване по външни белези и по тембър на 
флейта.

флейта Учебник – с. 50
Рондино – П. Хаджиев
Е-ресурс
Слушане и разпознаване на флейта – по външен вид и по тембър. Ха-
рактеризиране на звукоизвличане и тембър на флейта. 

42 З Обогатяване на слушателски опит и знания за 
флейта.

Учебник – с. 51
Сравняване на флейта с други инструменти.
Свързване на тембъра на флейта с характер на музика.

43 XXII Марш НЗ Свързване на марш с форми на функциониране 
на музиката, с равномерна двувременна пулса-
ция.

Учебник – с. 52
Вятър ечи – м. и т. Д. Чинтулов
Татковина – м. Е. Манолов, т. П. Р. Славейков
Е-ресурс
Пее с подходяща изразност маршова песен. Слуша и разпознава марш. 
Създава съпровод на марш. 

44 З Обогатяване на знания и слушателски опит за 
марш.

Учебник – с. 53
Тих бял Дунав – м. И. Караджов, т. И. Вазов
Радецки марш – Й. Щраус
Е-ресурс
Определяне на форми на функциониране на марш. Откриване на мар-
шовост в музика – вокална и инструментална. Реагира двигателно на 
маршовост.
МПВ – Околен свят, Български език и литература

45 XXIII Танците и музи-
ката. Пайдушко 
хоро

НЗ Свързване на пайдушко хоро с форми на функ-
циониране на музиката. Определяне на двув-
руменна неравномерна пулсация на пайдушко 
хоро.

пайдуш-
ко хоро

Учебник – с. 54
Рече мама да ме жени – народна песен
Пайдушко хоро
Е-ресурс
Пеене на песен в метроритъм на пайдушко хоро. Откриване на прили-
ки и разлики с други познати жанрове – право хоро, ръченица.

46 ! З Разпознаване на пайдушко хоро в звучаща музи-
ка.

Учебник – с. 55
Севделино – народна песен
Пайдушко – П. Стайнов
Е-ресурс
Разграничаване на пайдушко хоро от други жанрове в подходяща му-
зика. Двигателно моделиране на метроритъм на пайдушко хоро. Съ-
провод с ДМИ на пайдушко хоро. 
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41 XXI В света на музи-

калните инстру-
менти. Флейта

НЗ Разпознаване по външни белези и по тембър на 
флейта.

флейта Учебник – с. 50
Рондино – П. Хаджиев
Е-ресурс
Слушане и разпознаване на флейта – по външен вид и по тембър. Ха-
рактеризиране на звукоизвличане и тембър на флейта. 

42 З Обогатяване на слушателски опит и знания за 
флейта.

Учебник – с. 51
Сравняване на флейта с други инструменти.
Свързване на тембъра на флейта с характер на музика.

43 XXII Марш НЗ Свързване на марш с форми на функциониране 
на музиката, с равномерна двувременна пулса-
ция.

Учебник – с. 52
Вятър ечи – м. и т. Д. Чинтулов
Татковина – м. Е. Манолов, т. П. Р. Славейков
Е-ресурс
Пее с подходяща изразност маршова песен. Слуша и разпознава марш. 
Създава съпровод на марш. 

44 З Обогатяване на знания и слушателски опит за 
марш.

Учебник – с. 53
Тих бял Дунав – м. И. Караджов, т. И. Вазов
Радецки марш – Й. Щраус
Е-ресурс
Определяне на форми на функциониране на марш. Откриване на мар-
шовост в музика – вокална и инструментална. Реагира двигателно на 
маршовост.
МПВ – Околен свят, Български език и литература

45 XXIII Танците и музи-
ката. Пайдушко 
хоро

НЗ Свързване на пайдушко хоро с форми на функ-
циониране на музиката. Определяне на двув-
руменна неравномерна пулсация на пайдушко 
хоро.

пайдуш-
ко хоро

Учебник – с. 54
Рече мама да ме жени – народна песен
Пайдушко хоро
Е-ресурс
Пеене на песен в метроритъм на пайдушко хоро. Откриване на прили-
ки и разлики с други познати жанрове – право хоро, ръченица.

46 ! З Разпознаване на пайдушко хоро в звучаща музи-
ка.

Учебник – с. 55
Севделино – народна песен
Пайдушко – П. Стайнов
Е-ресурс
Разграничаване на пайдушко хоро от други жанрове в подходяща му-
зика. Двигателно моделиране на метроритъм на пайдушко хоро. Съ-
провод с ДМИ на пайдушко хоро. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
47 XXIV Музикален праз-

ничен календар.
Лазаруване 

НЗ Познаване на характерни белези  на лазарува-
нето. Разбиране на обредността и смисъла на 
празника.

Учебник – с. 56
Ой, Лазаре – народна песен 1 Ой, Лазаре – народна песен 2
Е-ресурс
Изпълнение на лазарски народни песни.
Свързване на лазарки с лазаруване. Разпознаване на специфични еле-
менти на празничната обредност. Пресъздаване на празничното на-
строение и изразителност в изпълнението.
Откриване на прилики и разлики между песни (по критерии).

Практиче-
ско-дейностен

48 З Свързва ръченицата с функциониране на музика-
та вчера и днес.
Осъзнава неравномерна пулсация на три и я от-
нася към жанра на ръченицата.
Разпознава ръченица в звучаща музика.

ръчени-
ца

Учебник – с. 57 
Великденски звън – Стефан Русков, Розалина Паскалева
Е-ресурс 
Отнасяне на песни към празнична обредност. 
Пеене на тематично свързана песен от 1. клас и/или извънучилищен 
репертоар.
Споделяне на лични преживявания и опит.
Уважение и подкрепа на възможностите на съучениците в музицирането.
Умение за работа в екип.
МПВ – Околен свят, Изобразително изкуство, Технологии и предпри-
емачество

Ролеви и симу-
лативни игри
Журиране по 
приети критерии

49 XXV Празник и му-
зика

О Разбиране на основни форми на функциониране 
на музиката – в различни видове празничност. 
Проява на знания, умения и отношения.

Учебник – с. 58-59
Музика по избор
Е-ресурс
Свързване, анализиране, коментиране на музикален репертоар с опре-
делени празници – национален, фолклорен, училищен, личен. Самоо-
ценка на възможности.

Устен
Портфолио
Самооценка
Индивидуална
Групова

50-
51

XXV-
XXVI

Музика и театър Н Познаване на основни характерни особености на 
музикален театър.

Учебник – с. 60
Е-ресурс
Запознаване с видове музикален театър. Коментиране на връзката на 
музиката с други изкуства в различни видове музикален театър.  

52 XXVI З Откриване на интегративна връзка между музи-
ка, танци, слово в музикалния театър. 

Учебник – с. 61
Песничка без край – м. и т. М. Гашева
Е-ресурс
Изпълнение на песни, подходящи за театрализиране, пресъздаване на 
характера на музиката при изпълнение с подходящи жестове и мимика, 
импровизиране на движения върху разнообразна музика.

53 XXVII Еднаквост и раз-
личие в музиката

НЗ Определяне на еднаквост и различие в музиката. Учебник – с. 62
Защо усмихват се децата – м. Сн. Петкова, т. Й. Друмников
Принцесата и граховото зърно – С. Борткевич
Е-ресурс
Определяне на еднаквост и различие в музиката по слух и с
помощта на графични средства. Определяне на еднаквост и различие 
при изпълнение на песни.
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47 XXIV Музикален праз-

ничен календар.
Лазаруване 

НЗ Познаване на характерни белези  на лазарува-
нето. Разбиране на обредността и смисъла на 
празника.

Учебник – с. 56
Ой, Лазаре – народна песен 1 Ой, Лазаре – народна песен 2
Е-ресурс
Изпълнение на лазарски народни песни.
Свързване на лазарки с лазаруване. Разпознаване на специфични еле-
менти на празничната обредност. Пресъздаване на празничното на-
строение и изразителност в изпълнението.
Откриване на прилики и разлики между песни (по критерии).

Практиче-
ско-дейностен

48 З Свързва ръченицата с функциониране на музика-
та вчера и днес.
Осъзнава неравномерна пулсация на три и я от-
нася към жанра на ръченицата.
Разпознава ръченица в звучаща музика.

ръчени-
ца

Учебник – с. 57 
Великденски звън – Стефан Русков, Розалина Паскалева
Е-ресурс 
Отнасяне на песни към празнична обредност. 
Пеене на тематично свързана песен от 1. клас и/или извънучилищен 
репертоар.
Споделяне на лични преживявания и опит.
Уважение и подкрепа на възможностите на съучениците в музицирането.
Умение за работа в екип.
МПВ – Околен свят, Изобразително изкуство, Технологии и предпри-
емачество

Ролеви и симу-
лативни игри
Журиране по 
приети критерии

49 XXV Празник и му-
зика

О Разбиране на основни форми на функциониране 
на музиката – в различни видове празничност. 
Проява на знания, умения и отношения.

Учебник – с. 58-59
Музика по избор
Е-ресурс
Свързване, анализиране, коментиране на музикален репертоар с опре-
делени празници – национален, фолклорен, училищен, личен. Самоо-
ценка на възможности.

Устен
Портфолио
Самооценка
Индивидуална
Групова

50-
51

XXV-
XXVI

Музика и театър Н Познаване на основни характерни особености на 
музикален театър.

Учебник – с. 60
Е-ресурс
Запознаване с видове музикален театър. Коментиране на връзката на 
музиката с други изкуства в различни видове музикален театър.  

52 XXVI З Откриване на интегративна връзка между музи-
ка, танци, слово в музикалния театър. 

Учебник – с. 61
Песничка без край – м. и т. М. Гашева
Е-ресурс
Изпълнение на песни, подходящи за театрализиране, пресъздаване на 
характера на музиката при изпълнение с подходящи жестове и мимика, 
импровизиране на движения върху разнообразна музика.

53 XXVII Еднаквост и раз-
личие в музиката

НЗ Определяне на еднаквост и различие в музиката. Учебник – с. 62
Защо усмихват се децата – м. Сн. Петкова, т. Й. Друмников
Принцесата и граховото зърно – С. Борткевич
Е-ресурс
Определяне на еднаквост и различие в музиката по слух и с
помощта на графични средства. Определяне на еднаквост и различие 
при изпълнение на песни.
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54 З Усъвършенстване на умения за откриване на 

еднаквост и различие в музиката.
Учебник – с. 63
Валс шега – Дм. Шостакович
Е-ресурс
Наблюдение и разпознаване на еднаквост и различие в подходящи музикални 
пример и графични помагала. Разпознаване и изпълнение на музика в двувре-
менен и тривременен равномерен метрум. Изпълнение на танца валс.

55 XXVIII В света на музи-
калните инстру-
менти. Кавал

НЗ Разпознаване на кавал по външни белези и по 
тембър.

кавал Учебник – с. 64
Мари, Доне – народна песен
Кавалджийски мелодии – свири Н. Докторов
Е-ресурс
Сравняване на кавал с други музикални инструменти. Свързване на 
кавал с форми на функциониране на музиката – в миналото и днес. 
Характеризиране на тембъра на кавал. 

56 З Обогатяване на слушателския опит за кавал и 
народна музика. 

 Учебник – с. 65
Овчарски мелодии
Музикален пример
Е-ресурс
Разпознаване на кавал сред други инструменти. Откриване на различна 
метрична организация на музика.
Споделяне на впечатления от харесвана музика.

57 XXIX Кой пее НЗ Определяне на видове човешки гласове. Позна-
ване на мъжки гласове в изпълнение на музика

Учебник – с. 66
Лястовичка – м. Б. Тричков, т. Р. Босилек
Калинка – И. Иларионов
Що ми е мило и драго – обр. П. Стайнов
Е-ресурс
Разпознаване на мъжки гласове по тембъра им. Подбиране на подхо-
дящи словесни определения за характера на музиката, изпълнявана от 
мъжки глас.

58 З Разграничаване на вокална от инструментална 
музика, на различни певчески гласове

Учебник – с. 67
Какво е вълшебство – м. Т. Русев, А. Косев, т. Д. Михайлов
Хор на войниците – Ш. Гуно
Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек
Музикален пример
Е-ресурс
Изпълнение на песни с подходящо темпо, динамика и танцови движе-
ния за разкриване на образната им същност. Възприемане на вокална 
музика с разнообразен характер. Разграничаване на мъжки и детски 
хор.

59 XXX З Обогатяване на общата и музикалната култура 
във връзка с Деня на славянската писменост и 
култура.

Учебник – с. 68
Слава вам, творци велики – популярна мелодия, т. Ц. Гинчев
Е-ресурс
Изпълнение на музика, посветена на Деня на славянската писменост и 
култура. Изпълнение на песни, свързани с обичта към Родината с под-
ходяща динамика. Наблюдение и разграничаване на различни видове 
гласове.
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54 З Усъвършенстване на умения за откриване на 

еднаквост и различие в музиката.
Учебник – с. 63
Валс шега – Дм. Шостакович
Е-ресурс
Наблюдение и разпознаване на еднаквост и различие в подходящи музикални 
пример и графични помагала. Разпознаване и изпълнение на музика в двувре-
менен и тривременен равномерен метрум. Изпълнение на танца валс.

55 XXVIII В света на музи-
калните инстру-
менти. Кавал

НЗ Разпознаване на кавал по външни белези и по 
тембър.

кавал Учебник – с. 64
Мари, Доне – народна песен
Кавалджийски мелодии – свири Н. Докторов
Е-ресурс
Сравняване на кавал с други музикални инструменти. Свързване на 
кавал с форми на функциониране на музиката – в миналото и днес. 
Характеризиране на тембъра на кавал. 

56 З Обогатяване на слушателския опит за кавал и 
народна музика. 

 Учебник – с. 65
Овчарски мелодии
Музикален пример
Е-ресурс
Разпознаване на кавал сред други инструменти. Откриване на различна 
метрична организация на музика.
Споделяне на впечатления от харесвана музика.

57 XXIX Кой пее НЗ Определяне на видове човешки гласове. Позна-
ване на мъжки гласове в изпълнение на музика

Учебник – с. 66
Лястовичка – м. Б. Тричков, т. Р. Босилек
Калинка – И. Иларионов
Що ми е мило и драго – обр. П. Стайнов
Е-ресурс
Разпознаване на мъжки гласове по тембъра им. Подбиране на подхо-
дящи словесни определения за характера на музиката, изпълнявана от 
мъжки глас.

58 З Разграничаване на вокална от инструментална 
музика, на различни певчески гласове

Учебник – с. 67
Какво е вълшебство – м. Т. Русев, А. Косев, т. Д. Михайлов
Хор на войниците – Ш. Гуно
Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек
Музикален пример
Е-ресурс
Изпълнение на песни с подходящо темпо, динамика и танцови движе-
ния за разкриване на образната им същност. Възприемане на вокална 
музика с разнообразен характер. Разграничаване на мъжки и детски 
хор.

59 XXX З Обогатяване на общата и музикалната култура 
във връзка с Деня на славянската писменост и 
култура.

Учебник – с. 68
Слава вам, творци велики – популярна мелодия, т. Ц. Гинчев
Е-ресурс
Изпълнение на музика, посветена на Деня на славянската писменост и 
култура. Изпълнение на песни, свързани с обичта към Родината с под-
ходяща динамика. Наблюдение и разграничаване на различни видове 
гласове.
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60-
61

XXXI На концерт Н Разбиране на значението на концерта за същест-
вуването на музиката, за личностното развитие. 
Познаване на основни правила за поведение в 
концертна обстановка.

Учебник – с. 69
Наблюдаване, анализиране, изказване на мнение и лично отношение, 
на оценка.

62 Светът на музи-
ката

О Прилагане в нова ситуация на знания, умения и 
отношения, свързани с основни области на ком-
петентност – музикална практика, елементи на 
музикалната изразност, музика и игра, музика и 
общество.

Учебник – с. 70-71-72
Песни и музика по избор
Е-ресурс
Решаване на обобщителни задачи (текстови, изпълнителски – вокални, 
инструментални и танцови), свързани с глобалните теми от учебното 
съдържание. 

63 XXXII Музикален парк Д Изявяване на музикални способности. 
Прилагане на базисни знания за музиката, уме-
ния и отношения, свързани с основни области на 
компетентност. Изпълнение, слушане, оценяване 
и разбиране на музиката, представяне на свои 
емоции, чувство за ритъм, за ред и последовател-
ност. 
Мотивиране на избора и предпочитанията относ-
но фолклорна и авторска, вокална и инструмен-
тална музика от различни жанрове. 

Учебник – с. 73 – 74 – 75 
Е-ресурс 
Пеене на песни от училищен и извънучилищен репертоар, с изявява на 
лично отношение и емоционалност.
Определяне на характер, темпо, динамика във вокална и инструментал-
на музика. Визуално и темброво разпознаване на музикални инстру-
менти, отнасяне към групата на народни и струнни. Разпознаване на 
изучаваните жанрове в изпълнение на различни 
формации. Коментиране на присъствието на жанровете в ежедневието 
и празничния календар. Назоваване на три имена на композитори на 
песни и инструментални произведения
от училищния репертоар.  Моделиране – двигателно и графично, на 
равномерна и неравномерна пулсация на две и на три.
Разпознаване на песен по графична схема, коментиране на тонови 
трайности, мелодическо движение, еднаквост и различие.
Импровизиране на ритмичен съпровод.
Използване на музикални понятия в разнообразни дейности.

Диагно-
стико-прогнос-
тичен
Практиче-
ско-дейностен
Устен
Писмено-игрови
Тестови
Портфолио
Качествена
Самооценка
Взаимооценя-
ване

64 Резерв
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60-
61

XXXI На концерт Н Разбиране на значението на концерта за същест-
вуването на музиката, за личностното развитие. 
Познаване на основни правила за поведение в 
концертна обстановка.

Учебник – с. 69
Наблюдаване, анализиране, изказване на мнение и лично отношение, 
на оценка.

62 Светът на музи-
ката

О Прилагане в нова ситуация на знания, умения и 
отношения, свързани с основни области на ком-
петентност – музикална практика, елементи на 
музикалната изразност, музика и игра, музика и 
общество.

Учебник – с. 70-71-72
Песни и музика по избор
Е-ресурс
Решаване на обобщителни задачи (текстови, изпълнителски – вокални, 
инструментални и танцови), свързани с глобалните теми от учебното 
съдържание. 

63 XXXII Музикален парк Д Изявяване на музикални способности. 
Прилагане на базисни знания за музиката, уме-
ния и отношения, свързани с основни области на 
компетентност. Изпълнение, слушане, оценяване 
и разбиране на музиката, представяне на свои 
емоции, чувство за ритъм, за ред и последовател-
ност. 
Мотивиране на избора и предпочитанията относ-
но фолклорна и авторска, вокална и инструмен-
тална музика от различни жанрове. 

Учебник – с. 73 – 74 – 75 
Е-ресурс 
Пеене на песни от училищен и извънучилищен репертоар, с изявява на 
лично отношение и емоционалност.
Определяне на характер, темпо, динамика във вокална и инструментал-
на музика. Визуално и темброво разпознаване на музикални инстру-
менти, отнасяне към групата на народни и струнни. Разпознаване на 
изучаваните жанрове в изпълнение на различни 
формации. Коментиране на присъствието на жанровете в ежедневието 
и празничния календар. Назоваване на три имена на композитори на 
песни и инструментални произведения
от училищния репертоар.  Моделиране – двигателно и графично, на 
равномерна и неравномерна пулсация на две и на три.
Разпознаване на песен по графична схема, коментиране на тонови 
трайности, мелодическо движение, еднаквост и различие.
Импровизиране на ритмичен съпровод.
Използване на музикални понятия в разнообразни дейности.

Диагно-
стико-прогнос-
тичен
Практиче-
ско-дейностен
Устен
Писмено-игрови
Тестови
Портфолио
Качествена
Самооценка
Взаимооценя-
ване

64 Резерв
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ЗА СТРАНИЦИТЕ В УЧЕБНИКА

Цялостната концепция на нашия учебник е съчетание от авторските идеи от една страна и нормативните 
изисквания от друга.  В нея са заложени организиране на музикалния материал, годишно разпределение, зада-
чи и въпроси, които водят до постигане на целите. Тази концепция е нашата интерпретация за осъществяване 
на основните изисквания за работата във 2. клас според учебната програма. За да е пълноценна тази работа, 
е необходимо да споделим с вас примерното конкретизиране на нашите идеи, на възлови моменти за всяка от 
страниците от учебника. Многобройни са възможностите за реализирането на всяка тема, на представянето 
на всяка песен и музика, на подходите и задачите при осъществяване на целите и задачите на всеки час. И 
в представянето на учебника за 1. клас споделихме с вас, подкрепяме и сега тезата си, че конкретизирането 
на всички стъпки, форми на работа за всеки урок, точно изброяване на целия музикален материал (песни и 
друга музика) и т.н. е неприемливо – води до формализъм, до опорочаване на спецификата на обучението по 
музика. Вашата креативност и възможности, любовта към учениците и изкуството музика ще ви помогнат да 
използвате тези основни насоки и да ги претворите по незабравим, пълноценен, ваш начин. Всичко това ни 
дава основание да акцентираме върху: 

 ● формулирането на целта и задачите на всеки урок 
 ● насочване на вниманието към основния музикален материал – това е новата за часа музика, а съобразно 

вашите и на учениците предпочитания и възможности, вашите идеи и виждания ще включите друга му-
зика от учебника (а може би и извън него) 

 ● разкриването на важни моменти и послания на илюстративния материал;
 ● същността на задачите на страницата, както и на тези в е-ресурса
 ● някои примери за интерактивни форми на работа, на интегративни връзки, игрови подходи, форми на 

контрол и оценяване, насоки за осъществяване на самооценка на учениците, конкретни наблюдения и 
анализи на музика, допълнителна информация. 
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6

Музикален парк
ВЪВ ВТОРИ КЛАС
музика Стефан Русков
текст Борислав Мирчев

Отговори с песен на паролата и ще получиш билет за музикален 
парк „Второкласник“.

Припев:
Втори клас! Втори клас!
По-големи! По-различни!
И летим със скорост луда
към победи фантастични
в нашия учебен час!
Втори клас! Втори клас!

Второкласникът обича
с много песни, труд и воля
в бъдещето да наднича 
с книга и игри на двора.

Таблица за умножение,
прилагателни, глаголи – 
всичко има обяснение,
щом науката ни води.

Припев:

Със мелодии славни
музиката ни отвежда пак
към истории забавни
в чуден музикален парк.

НАРОДНА
ПЕСЕН

ЛЮБИМИПЕСНИ

АВТОРСКА

ПЕСЕН

УРОК 1: МУЗИКАЛЕН ПАРК 

Вид на урока: за диагностика на входно ниво.

Цел на урока: изява на изпълнителските, позна-
вателните, емоционално-социалните аспекти на му-
зикалните компетентности на входа на втори клас.

Задачи на урока: изпълнение на авторски и на-
родни песни от училищен и извънучилищен реперто-
ар според възможностите и личните предпочитания; 
визуално и темброво разпознаване на музикалните 
инструменти и състави, познати от 1. клас; слушане, 
разбиране и споделяне на впечатления от музикални 
произведения; танцувални дейности, свирене с дет-
ски музикални инструменти; личностна изява чрез 
базисни знания, умения и отношения според учебна-
та програма за 1. клас; уважение към възможностите 
и предпочитанията на съучениците. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Във втори клас – музика Стефан Ру-

сков, текст Б. Мирчев; песни по избор на уче-
ниците 

 ● за слушане – музика за задачи.

Насоки за работа
Паркът е място за радостни емоции, забава, ве-

селба. Свързва се с отдиха. И макар да изключва ум-
ственото напрежение, там ученикът е в активна пози-
ция – точно както в часовете по музика. Именно това 
е идеята на входящата диагностика – непринудено, 
чрез личностно изразяване и включване в дейности 
да се диагностицират знанията и компетентностите 
на учениците, без теоретизиране и стрес. Залагаме в 
атмосфера на емоционално съпреживяване, ведрост 
и забавност второкласниците да представят запомне-
ното, усвоеното, да покажат музикални способности 
и отношение.

За организационно улеснение сме предложили и 
работен лист за разпечатване. В него учениците мо-
гат да попълват – да номерират, отбелязват, свърз-
ват, дописват. Така още от първия си учебен час по 
музика ще разберат, че за разлика от 1. клас, в учеб-
ника вече не се пише. А работният лист би могъл да 
се съхрани в ученическото портфолио. Критериите 
за оценяване и самооценка ще се обсъдят предвари-
телно в класа. 

На страница 6 за създаване на по-непосредствена 
обстановка сме заложили разучаване на нова песен. 
Тя отговаря на чувствата, преживелиците от първия 
учебен ден във втори клас – отново заедно, отново 
дружно. Поради това урокът може да започне с разу-
чаване на песента след кратко споделяне на спомени 

от лятото. Това би разчупило стереотипа на вход-
ното диагностициране във вида му, притесняващ и 
ученици, и учители, и би освободило учениците за 
изява. В хода на разучване се припомнят правилата 
за пеене – подходяща стойка, дишане без разкъсване 
на фразите, стремеж към вярно интониране с добра 
артикулация, без напрежение, внимава се за синхро-
низиране с останалите участници и със съпровода. 

Игрови момент във входящата диагностика прив-
нася паролата, „изречена“ от героите на илюстраци-
ята. Изпълнявайки условието от символичния билет 
за вход в музикалния парк, малките ученици ще за-
пеят песен по свой избор и предпочитание – солово, 
групово, насочени да определят кои от прозвучалите 
песни са авторски и кои народни. Думите, записани в 
звънчето, могат да се отнесат към характера както на 
новата песен, така и към всяка от любимите песни, 
изпълнени в часа. С въпросителните знаци в зоните 
на звънчето към учениците е отправено и лингвис-
тичното предизвикателство да предложат и други 
подходящи определения.  
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На страница 7 се предлагат на второкласниците 
задачи с прослушване на музика. След получения 
билет те получават и право да продължат своеобраз-
ната си разходка в парка. Условието е да разпознаят 
темброво звучността на музикалните инструменти 
пиано, тромпет, цигулка, гайда и да посочат реда на 
прозвучаването им. Илюстрацията със забавното 
влакче, в чийто кабинки са се настанили тези музи-
кални инструменти, не е случайно подбрана. Тя е 
своеобразно продължение на идеята за пътуването в 
света на музиката с влакчето, на чийто вълшебни ва-
гончета се качиха предходната година като първола-
ци. Само че сега в своята екстремност то символизи-
ра богатството от качества, умения и отговорности 
на порасналия ученик. Само с тях той ще се справи 
занапред и в училище, и в годините след него. 

Вероятно някои ученици спонтанно ще назоват 
музикалните инструменти, разпознавайки ги визу-
ално, още преди да са чули музикалните откъси. Но 
всички трябва да съотнесат темброво звучене към 
визуален образ. Такъв е замисълът –  в условия на 
игра да се проверят компетентностите на входа във 
втори клас по отношение на разпознаването по вън-
шен вид и тембър на музикалните инструменти, като 
се подберат и определения за всеки тембър.

Поддържайки интереса, сме предложили своеоб-
разен забавно-изследователски подход и за следва-
щата задача с прослушване. В игрословицата учени-
ците трябва да открият думите за всички изпълните-
ли, чиито откъси прозвучават – детски хор, солист, 
оркестър, като свържат визуалните им изображени-
ята с реда на прослушването им. Така проверяваме 
способностите за практическо разграничаване на во-
кална от инструментална музика, разпознаването на 
солови от хорови изпълнения и различните гласове 
– детски, мъжки, женски. 

В първата задача на страница 8 се изисква малки-
те ученици да предложат музика за всяка изобразена 
сцена. Това предполага и посочване на примери от 
присъствието на жанровете в бита на хората. Чрез 
изображенията на фотоапарати са представени гра-
фичните модели съответно на марш/право хоро, валс 
и ръченица.

Вълшебствата винаги са привличали детето. За-
това вълшебникът е персонаж, чрез който се про-
веряват знанията за понятията слушател, диригент 
и сурвакар. Учениците ги изказват устно. А по пре-
ценка на учителя в работния лист думите могати да 
се изпишат в посока на часовниковата стрелка.

Последната задача преследва няколко цели. Тя 
дава представа на учителя използват ли учениците 

средствата за съпровод съобразно характера на му-
зиката и умеят ли да подбират детските ударни ин-
струменти съобразно тембровите им възможности. 
Със задачата учителят проверява личните предпочи-
тания в контекста и на уменията за включване в екип-
на организация. Илюстрацията насочва към танцови 
импровизации, съобразно жанровата специфика на 
музиката. И чрез танца, както и чрез изпълнението 
на всяка предходна задача, се диагностицира лично-
то отношение, нагласите, артистизма, уменията за 
изразяване чрез творчески дейности. 

Входящата диагностика дава представа на учите-
ля за знанията, уменията и отношенията във всички 
области на компетентност и глобални теми от учеб-
ната програма за 1. клас. Тя е отправна точка, про-
следяваща музикалното развитие и културната осъз-
натост на всеки второкласник.

Посланието на текстовата и визуалната комуни-
кацията в края на диагностиката носи добротата на 
духовния уют и подкрепа, на положителните нагла-
си и чувства. То е отклик на толкова ценното детско 
любопитство към света и обещание за емоционално 
общуване с музиката.

Е-ресурс
С. 6 – Задача 1. Учениците групират чрез свърз-

ване  откъсите с понятията „авторска песен” и „на-
родна песен”. Откъсите са от песните „Малка мома”, 
„Старото пиано”, „Марш на цифрите”, „Гайдарче”. 
Задача 2 проверява усвоени ли са понятията изпъл-
нител, слушател, публика.

С.7 – Задача 1 е работен лист на задачите от с. 7 
– 8 във вариант за разпечатване, в който учениците 
могат да пишат с цел съхраняване в портфолиото им. 
Задача 2 проверява знанията за музикалните инстру-
менти в нова игрово-мисловна ситуация – музикално 
судоку. Задача 3 диагностицира уменията за разпоз-
наване на детски, мъжки и женски гласове.

С.8 – Задача 1 проверява възможностите за тем-
брово разпознаване на цигулка, пиано, тромпет, гай-
да. В Задача 2 учениците трябва да свържат откъсите 
от право хоро, марш, ръченица, валс със съответ-
стващата им метрична схема.
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УРОК 2 – 3: КАРНАВАЛ 
НА ЖИВОТНИТЕ

Вид на урока: за наблюдение

Цел на урока: Натрупване на впечатления и кон-
кретни звукови представи за гласове на животни. 
Разпознаване и разграничаване на различни гласове 
на животни. 

Задачи на урока: Наблюдение и анализ на зву-
кова среда; съпоставяне на гласове на животни по 
височина, сила, тембър, времетраене; групиране на 
животни по признаци; подбиране на словесни опре-
деления за звуковете и слушаната музика; развитие 
на въображението и асоциативното мислене чрез 
изобразителни и имитаторски дейности.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: из „Карнавал на животните“ – Ка-

мий Сен-Санс: Встъпление, Марш на кралския 
лъв, Аквариум, Финал

Насоки за работа
Урокът за наблюдение дава възможност за не-

посредствено общуване със звучащия свят. Едни от 
най-запомнящите се впечатления са получените в из-
несена обучаваща среда. За оптимална ефективност 
предлагаме учебното съдържание по тази тема да се 
реализира в два учебни часа чрез гъвкави организа-
ционни решения. 

Звуковата среда е многообразна и разнолика в 
различните региони. Според конкретните географ-
ски условия, местоположението на селището и учи-
лището учителят ще прецени къде да заведе своите 
ученици. Ние сме се опитали да дадем универсални 
насоки и ориентири. Те са въз основа на опита от 
усвоеното в часовете по околен свят. От първи клас 
малките ученици познават животните от заобика-
лящата ги природна среда. Могат да ги групират на 
домашни и диви. Разпознават домашните любимци и 
птиците. В учебника сме посочили гласовити пред-
ставители на всяка група, но реално възможностите 
са много повече.

Учителят, използвайки знанията и потребността 
на детето от емоционално общуване с природата, 
ще избере най-подходящата извънучилищна учебна 
среда – близък парк, местност, еко- или зоокът, фер-
ма, брегова зона, а при ограничени възможности – 
близка улица, градина, дори жилищен или училищен 
двор. 

Имайки предвид детската наблюдателност, емо-
ционалност и находчивост, сме озаглавили урока 
„Карнавал на животните“. Качествените характерис-

тики на всеки звук са толкова разнообразни, че са 
съотносими с пъстротата на карнавала. Те имат своя 
темброва специфика, сила, отличават се по време-
траене и височина. За да насочим детското внимание 
към това, сме „облекли“ в карнавални аксесоари на-
сочващи думи. Замисълът ни е, разпознавайки гласо-
вете на  животните, второкласникът да се почувства 
част от звуково шествие със собствен изследовател-
ски принос. 

Още с първия въпрос „Кои гласове на животни 
можеш да разпознаеш?“ целим активизиране на слу-
ховите възприятия. А слушателската дейност е една 
от основните в часа по музика. Ценното във всеки 
урок за наблюдение е и това, че културата на слу-
шане се развива комплексно с култура на поведение 
в природна и социална среда. Но малките дискавър-
чета не само ще съотнасят гласове към животински 
представители. Ще откриват и съпоставят техни ви-
сочинни, трайностни, темпови, динамични отлики. 
Дори ще се опитат да имитират звукоподражателно 
нечии гласове и звуци, ще обследват белези на при-
съствие (стъпките) на животни в наблюдаваната сре-
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Кои гласове на животни можеш да разпознаеш? 

Гласа на кои животни можеш да имитираш?
Как си представяш карнавал на животните?
Кое животно би нарисувал? 

Карнавал на животните

Из „КАРНАВАЛ НА ЖИВОТНИТЕ“  Из „КАРНАВАЛ НА ЖИВОТНИТЕ“  Из „КАРНАВАЛ НА ЖИВОТНИТЕ“
Встъпление 
Марш на кралския лъв        Марш на кралския лъв        Марш на кралския л
Аквариум
Финал
Камий Сен-Санс

ДОМАШНИ ЖИВОТНИДОМАШНИ ЖИВОТНИДОМАШНИ ЖИВОТНИ

ПТИЦИ

ДИВИ ЖИВОТНИ

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ПТИЦИДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

НИСКИ

ТИХИ

ДЪЛГИ
ДЪЛГИ

КРАТ
КИ

ВИСОКИ

СИЛНИ
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да, досътворявайки звуковите краски на живия свят, 
за да ги претворят в свои рисунки.

Учителят ще прецени как, доколко и кога ще 
ползва урочната страница – по време, преди или 
след наблюдението. В нея сме включили и музика за 
слушане. Ние смятаме, че своеобразен карнавал на 
животните  не може без  „Карнавал на животните“ на 
френския композитор Камий Сен-Санс. „Голямата 
зоологическа фантазия“ е венецът на звуковото бо-
гатство в животинския свят, затова сме заложили да 
присъства. Предложили сме „Встъпление“ „Марш на 
кралския лъв“ „Аквариум“ и „Финал“.  Вниманието 
на учениците може да се насочи към следните акцен-
ти. Встъплението, изпълнено от оркестъра, има тър-
жествен характер и подготвя появата на лъва. Стра-
ховитият образ на владетеля се илюстрира особено 
ярко от акордите на пианото. Сякаш кристални звуци 
рисуват „Аквариум“-а, дори безмълвното общуване 
на чудноватите рибки. Внушителният „Финал“ с мо-
тиви от предходните пиеси пресъздава празничност-
та и бляскавостта на карнавала. 

Очакваме подбраното от сюитата „Карнавал на 
животните“ да допълни възприятията от наблюде-
нието и да провокира чувствителността на детското 
въображение. Затова с въпросите в края на страни-
цата „Как си представяш карнавал на животните?“ и 
„Кое животно би нарисувал?“ интегрираме ключо-
вите компетентности с другите изкуства – литера-
турното (комуникативно-речевите способности) и 
изобразителното изкуство. 

Всяка от възможностите за реализиране на уро-
ка за наблюдение ще изгради трайни впечатления за 
гласовете на животните, защото са резултат от пре-
живяно общуване с природата.

Е- ресурс
В Задача 1 учениците посочват животни, чиито 

гласове разпознават. Задача 2 и 3, с включени еле-
менти на догадка и любопитна допълнителна инфор-
мация, на звукоизобразителни елементи, обогатяват 
аудиалния опит на учениците с произведенията „Ко-
кошката” на Жан-Филип Рамо и „Детска симфония“ 
на Йозеф Хайдн.

УРОК 4: КОЙ СЪЗДАВА 
МУЗИКАТА

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Формиране на понятието компо-
зитор като автор на музикални творби. Използване 
на понятието в контекста на практически дейности.

Задачи на урока: Изграждане на представите за 
авторска музика въз основа знанията за авторска пе-
сен; свързване заглавие на музикално произведение 
с име на негов композитор; синхронизиране вокал-
ното изпълнение със съпровода и общата звучност; 
проследяване мелодия и характер в музикална твор-
ба; изразяване на мнение.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: В  родината – музика Тончо Русев, 

текст Петя Дубарова; 
 ● за слушане: Песента на Солвейг – Едвард Григ

Насоки за работа: Урокът цели въвеждането и из-
ползването на понятието композитор. Понеже поня-
тията се усвояват  в процеса на практически дейности 
с познавателен, развиващ и творчески характер, при 
разучаването на песента „В родината“ вниманието 
на учениците да се насочи  към авторите ѝ – компо-
зитора Тончо Русев и поетесата Петя Дубарова. 

„Автор“ е част от активния речник на второклас-
ниците. Те вече различават авторската от народната 
песен. Използвайки тези умения, се въвежда и поня-
тието композитор. От първи клас учителят деликат-
но е насочвал  към имената на известни композитори 
от България и света. Тончо Русев е един от тях. А 
пред името му е изписано „музика“. Той е авторът 
на музиката на песента. Тази връзка малкият ученик 
няма да се затрудни да направи. За ролята на компо-
зитора може да се потърсят различни синоними от 
детската реч – той измисля, създава, съчинява, тво-
ри… Между изпяванията в процеса на разучаването 
на песента учителят може да заинтригува детското 
възприятие с интересна информация за композитора 
Т. Русев: примерно с това, че за да купи първия ин-
струмент – тромпет на малкия Тончо, баща му про-
дава своя часовник. 

Вероятно учениците ще са впечатлени, от факта, 
че Петя Дубарова е написала първите си стихове в 
детските си години, за да стане част от най-имени-
тите родни творци. Учителят може да допълни ин-
формацията за нея с факта, че не се е възгордявала 
от рано споходилата я слава,  пеела е, свирила е на 
китара. 

Така, тръгвайки от близкото, познатото (песента), 
се изгражда разбирането, че композиторът е автор 
на различна вокална и инструментална музика. Това 
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послание към детето проличава още от заглавието на 
урока. Неслучайно сме предложили за слушане „Пе-
сента на Солвейг“ на Едвард Григ. Целели сме и те-
матично сходство между произведенията за пеене и 
слушане. Героят от творбата на Григ след 40-годиш-
ни странства се завръща в роднината, за да осъзнае, 
че истинското щастие е в родния дом, където го оч-
акват с обич майка му и вярната жена Солвейг. И тук 
фокусът е върху родното, предаността и духовната 
свързаност. Но топлината и трогателната ефирност 
на „Песента на Солвейг“  привнася друг нюанс във 
впечатленията за характера на музиката. Това ще е 
полезно и в следващия урок за нови знания „И музи-
ката има характер“.

С унисон с приказното начало на текста  „Приказ-
ка чудна ме носи…“ от песента „Родина“, сме се оп-
итали да изградим представата за композитора в ис-
торически аспект. Върху символична времева линия 
в перспектива се открояват елементи от белезите на 
различите епохи, към които се отнася творчеството 
на Едвард Григ и Тончо Русев. Очакваме, обсъждай-
ки фотосите, второкласниците да асоциират „далеч-
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Кой създава музиката 
ПЕСЕНТА НА СОЛВЕЙГ
Едвард Григ

В РОДИНАТА
музика Тончо Русев
текст Петя Дубарова

Къде на страницата виждаш записани имена на композитори?

Композиторът създава музика. Той познава тайните на музи-
калното изкуство.

Приказка чудна ме носи. 
Пее край мене светът.
Тичам с крачетата боси. 
Птички над мене летят.

Блеснал е Слънчо във радост. 
Рой златокрили пчели
пълнят гората със младост. 
Всичко във песен звъни.

Припев:
Колко си скъпа, Родино, Родино!Колко си скъпа, Родино, Родино!
Ти си най-светлият рай. Ти си най-светлият рай. 
В тебе живея, живея щастливо. В тебе живея, живея щастливо. 
В теб съм щастлива/
щастлив аз безкрай.

Според теб каква е професията на композитора?

лесна
отговорна

интересна увлекателна забавна трудна

ните времена“ и с други познати имена – Моцарт, 
например. Неговия лик са виждали в учебника за 1. 
клас и са слушали емблематичните му музикални 
произведения, подходящи за деца. Музикалното из-
куство, като неделима част от цивилизацията, бързо 
се развива. Затова насочваме вниманието на учени-
ците и към млад композитор в съвременна творче-
ска среда, която кореспондира с бъдещето. В нея се 
съчетават традиционни с електронни музикални ин-
струменти и средства. 

Информационното поле, съдържащо така нарече-
ния урок, съобразно възрастта на учениците, е съв-
сем кратко.  Учителят ще прецени, ако е нужно, с коя 
информация, предложена от нас в тази книга, или с 
друга ще допълни. Идеята на първата задача в уро-
ка е учениците да изговорят имена на композитори, 
за да ги запомнят и ползват в речта си – както тези 
на страницата, така и други, включително от извъ-
нучилищния опит. Това предполага и изпълнения на 
авторски песни. Втората задача провокира интерес 
към професията не само на композитора, но към 
художественотворческия процес. Възможни са ин-
тегративни връзки с другите изкуства – кой създава 
творбите на изобразителното изкуство, литература-
та, дори киното. 

В урока може да се включи позната от 1. клас 
игра „Развален телевизор“. Ученици, редувайки се, 
изпълнят без глас откъс от учена песен. Останалите 
я разпознават и изказват заглавието ѝ. Ако тя е ав-
торска, учителят насочва вниманието към името на 
нейния композитор.

Е-ресурс
Задача 1 е връзка в интернет пространството към 

детски сайт за игрови композиторски опити. Задача 
2 припомня понятието мелодия и го свързва с профе-
сията на композитора. Задача 3 предлага личностна 
изява в композиторска роля по зададен текст.
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УРОК 5: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване

Цел на урока: Осмисляне разликите между ав-
торска и народна музика относно авторството в про-
цеса на тяхното създаване.

Задачи на урока: съпоставка между авторска и 
народна музика; разграничаване на хоро за игра и 
слушане; свързване композитор с инструментална 
творба за слушане; изпълнение на звукова картина 
го графичен модел; избор на музикални инструмен-
ти, средства и начини на звукоизвличане за досътво-
ряване на звукова картина.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Седнало е Джоре – народна песен; 
 ● за слушане: Хоро – Веселин Стоянов

Насоки за работа
Урокът може да започне с разучаване на песента 

„Седнало е Джоре“. Мелодията е лека, с малък то-
нов обем и не би затруднила учениците. Ориентир 
за поемането на дъх е края на всяко изречение (през 
четири такта). Това е добър повод за езикова рабо-
та – как се означава начало и край на изреченията; 
разлика между съобщителни и въпросителни изре-
чения. В същата насока на интегративните връзки 
с български език и литература е и обясняването на 
фолклорна лексика: „джоре“ – обръщение, „кому“ – 
на кого, „ванка“ – навън; дос – междуметие от типа 
на „их“. По нея, както и по хороводния специфич-
но-закачлив характер на мелодията, песента се раз-
познава като народна.  Но за разлика от „Хоро“ на 
Веселин Стоянов, нейният композитор не е посочен. 
Това е възможност за съпоставка между авторската 
и народната музика. 

Добре би било да се тръгне от познанията в 1. клас 
за авторска и народна песен. Затова театрализираният 
диалог между двете чорапчета от илюстрацията цели 
не само поддържане свежест в настроението. Той води 
към разбиране, че всичко създадено в света, има свой 
автор и авторството трябва да е уважава. Във фолклора 
устното предаване от човек на човек, от поколения на 
поколения създава изключителна пъстрота във вариан-
тите – темите, персонажите, имената на героите, мело-
дичните версии. Не се знае кой кога е съчинил текста 
и мелодията, за кого е бил предназначена творбата. Не 
е известно кой е предавал и препредавал сътворено-
то. Но с привнесената промяна всеки участник в този 
процес е влизал в роля не само на изпълнител. С из-
мененията в текста или мелодията, той вече е един от 
многобройните анонимни съавтори. Напомняме, че е 
неправилен често употребяваният израз, че народната 
песен нямала автор…

Учителят може да обясни, че родният фолклор 
вдъхновява и до днес композиторите. Веселин Стоя-
нов е един от големите ценители на българската на-
родна музика. Неговото „Хоро“ носи фолклорните 
мотиви, макар и предназначено за концертно изпъл-
нение (зад. 2). Учениците ще разпознаят тембровото 
звучене на пианото. Добре е да се обсъди кратката 
информация за композитора, за родния му град Шу-
мен, може да се разкажат подробности – за много-
странните му таланти, обучението му във Виена, 
ведрото му чувство за хумор, за сценичното пред-
ставяне на любимеца на децата Хитър Петър в едно-
именната опера…

Добре е  учителят да насърчава в отговорите 
на зад. 2 използване на изразите „народна песен“, 
„Хоро“ на композитора Веселин Стоянов“ с цел пра-
вилната употреба и съотнасяне на понятията към му-
зиката за танцуване и слушане.

Звуковата картина актуализира впечатленията от 
предходния урок за наблюдение на гласовете на жи-
вотните и подготвя възприятията за следващи уроци 
– динамика, темпо, кратки и дълги, високи и ниски 
тонове, дори еднаквост и различие в музиката. Му-

11

ХОРО
Веселин Стоянов

Веселин Стоянов
е български композитор, 
пианист, преподавател.пианист, преподавател.

СЕДНАЛО Е ДЖОРЕ
народна песен

Седнало е Джоре дос, седнало е Джоре. 
Вънка на вратици дос, вънка на вратици. 
Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете. 
Кому че го дадеш дос, кому че го дадеш? 
Който мене сака дос, който мене сака. 

След всеки ред се пее:След всеки ред се пее:След всеки ред
Ти, лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.

С кого си съгласен?

Звукова картина „Карнавал на животните“

Можеш да използваш и други инструменти и средства. 
Опитай да имитираш различни животни.

На песента „Седнало е 
Джоре“ или на „Хоро“ от 
Веселин Стоянов можеш 
да играеш хоро? Коя от 
двете музики е за слуша-
не?

глас

С кого си съгласен?

Народната Народната 
песен песен 

няма автор.няма автор.

Има, 
но е останал 
неизвестен. 

Предавала се е Предавала се е 
устно.

Бж Бжж БжжжБжжж Бжжжж
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зикалният триъгълник асоциира празничността на 
карнавала, затова затихващото му  ритмично звучене 
в схемата е представено с фойерверки.  Но в детски-
те представи той може да символизира други звукове 
– карнавални или на животни. С гласчето си децата 
много удачно ще представят животинските звукове, 
в случая на насекомо. А с партията на клавесите се 
дава свобода на въображението – така може да звучи 
не само кълвачът, а друго животно, почукващо, ска-
чащо, потропващо в своята среда. Възможно е това 
да е и звук на самата среда – клони, камъчета, дори 
карнавални атрибути. Задачата предлага и разноо-
бразни творчески решения.

Е-ресурс 
Зад. 1 е кръстословица, представяща пътя на му-

зикална творба от композитора през изпълнителя до 
публиката. Думите за попълване са изпълнител (хор, 
солист, оркестър), диригент, слушател, публика. Зад. 
2 проверява знанията за назоваване име на компо-
зитор и свързването му с негово музикално произ-
ведение.

УРОК 6: И МУЗИКАТА ИМА 
ХАРАКТЕР

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: определяне на характера на музи-
кално произведение.

Задачи на урока: използване на думи, които де-
финират характера на музиката; свързване характе-
ра на музиката с примерно изображение.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене – „Песен на Буратино“ – м. П. Сту-

пел, т. Д. Димитров;
 ● за слушане – „Веселият селянин“ – Ф. Шу-

берт; „Венецианска гондолиера“ – Ф. Мендел-
сон-Бартолди.

Насоки за работа 
Изображенията на страницата илюстрират по 

своеобразен начин образите от музикалните приме-
ри. Те са ярки и контрастни, което ще подпомогне 
възприемането им от учениците. Акцент в урока е 
осъзнаване характера на музиката и осмисляне идея-
та на автора чрез образа, представен с музикално-из-
разни средства. 

Така както всеки човек има свой характер, така 
и всяко музикално произведение има свой характер, 
оригинален и неповторим.  Буратино е палав, смел, 
обича игрите, музиката, куклите, приключенията, 
пътешествията. Затова музиката в „Песен на Бура-
тино“ е закачлива, енергична, решителна, бодра, из-
лъчва свежест, особено във втория дял – при думите 
„Напред, Буратино…“.

За „Веселият селянин“ на Фредерик Шуман мо-
жем да кажем, че до известна степен думите, с които 
я описваме съвпадат с тези на „Песен на Буратино“. 
Част от тях са изписани на една от „пътечките“, по 
които може да поеме Буратино на пътешествие: за-
качливо, леко, радостно, бодро, решително. 

„Венецианската гондолиера“ има контрастен на 
първите две пиеси характер. Думите мечтателно, неж-
но, спокойно, изящно, сърдечно ще отведат Буратино 
към картината с венецианската гондолиера. С ученици-
те е добре да се поговори за това как, ако се „потопим“ 
в настроението, което създава музиката, можем да пъ-
тешестваме по целия свят и да изпитаме най-различни 
чувства. Музиката е тази, която ни води. 

Не само веселите и закачливи произведения могат 
да носят удоволствие, но и нежните, изящните. Дори 
тези, които имат по-печален характер пак могат да 
ни харесат, без да ни правят истински тъжни. Ние 
чувстваме, преживяваме заедно с музиката, а после 
пак можем да сме весели и безгрижни. 
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Има голямо разнообразие от настроения, които 
се пресъздават в музикалните произведения, всяка 
творба е различна по своя характер.

Е-ресурс
В Задача 1 учениците слушат откъс из произведе-

нието на В. А. Моцарт „Музикална шега“. Те трябва 
да изберат думи, които подхождат на неговия харак-
тер. Отговор: музиката е закачлива, лека, енергична, 
шеговита.

Във задача 2 се представят откъси от произве-
дението „Буратино“ на композитора Петър Ступел. 
„Песен на Буратино“ е част от това произведение, 
създадено по творбата на Алексей Толстой. Българ-
ският текст е на Димитър Димитров. Откъсите целят 
да илюстрират важни черти от характера на част от 
главните герои – Буратино, Карабас Барабас, Лиса 
Алиса и котаракът Базилио. Откъсът, пресъздаващ 
Карабас Барабас /карта 2/ представя музика, изпъл-
нена от груб, плътен, мъжки глас. Тоновете са ни-
ски, а музиката приглушена, което съответства на 
коварството на злодея и желанието му да всява страх 
у куклите.

11

ХОРО
Веселин Стоянов

Веселин Стоянов
е български композитор, 
пианист, преподавател.пианист, преподавател.

СЕДНАЛО Е ДЖОРЕ
народна песен

Седнало е Джоре дос, седнало е Джоре. 
Вънка на вратици дос, вънка на вратици. 
Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете. 
Кому че го дадеш дос, кому че го дадеш? 
Който мене сака дос, който мене сака. 

След всеки ред се пее:След всеки ред се пее:След всеки ред
Ти, лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.

С кого си съгласен?

Звукова картина „Карнавал на животните“

Можеш да използваш и други инструменти и средства. 
Опитай да имитираш различни животни.

На песента „Седнало е 
Джоре“ или на „Хоро“ от 
Веселин Стоянов можеш 
да играеш хоро? Коя от 
двете музики е за слуша-
не?

глас

С кого си съгласен?

Народната Народната 
песен песен 

няма автор.няма автор.

Има, 
но е останал 
неизвестен. 

Предавала се е Предавала се е 
устно.

Бж Бжж БжжжБжжж Бжжжж

Лиса Алиса и котаракът Базилио са хитреци, кои-
то искат да се възползват от наивността на неопит-
ния Буратино. За да се харесат на Буратино, те се 
представят пред него като весели, усмихнати и без-
грижни. Затова и музиката, която те изпълняват, е 
забавна, енергична и закачлива /карта 3/.

В първият откъс /карта 1/ Буратино е палав не-
мирник – музиката е бърза, мелодията е накъсана. В 
края на произведението, когато вече е преминал през 
различни препятствия и приключения, дървеното 
момче показва и доброто си сърце, отворено за при-
ятелството и любовта. Музиката тук е нежна, плавна 
и оптимистична /карта 4/. 

В задача 3 учениците свързват характера на „Ве-
нецианска гондолиера“ от Ф. Менделсон-Бартолди с 
примерни изображения.

Отговор: изображение 1. къщи с красив воден ка-
нал вместо улица; изображение 2. есенен пейзаж; из-
ображение 5. мъгла и лодки; изображение 6 Самотна 
жена сред поле.
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СКЕРЦО
Франц Шуберт
ЕДНА СЪЛЗА
Модест Мусоргски

ПЕСЕН ЗА ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ
музика Александър Райчев
текст Цветан Ангелов

Малки капчици сме ние, 
капчици на есента.
Ние къпем, ние мием 
и тревички, и листа.

Ние идем от небето
и в листата шумолим,
но в гората и в полето
никого не веселим.

Ние къпем сред гората
само голи дървеса
и студена е росата, 
есенната ни роса.

Избери думи, с които да опишеш характера на музиката в „Скер-
цо“ на Франц Шуберт и „Една сълза“ на Модест Мусоргски. Защо 
избра тези думи?

Опиши характерa на твой приятел или домашен любимец с 
няколко думи. Каква музика подхожда на неговия характер?
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УстременостУстременостУстременост Смелост

УРОК 7: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърждаване.

Цел на урока: определяне на характера на музи-
кално произведение.

Задачи на урока: изпълнение на песни с подхо-
дящи динамика и темпо;  проследяване на промените 
в характера на музикално произведение.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Песен за дъждовните капки“ – м. А. 

Райчев, текст Ц. Ангелов; 
 ● за слушане: „Скерцо“ – Ф. Шуберт; „Една 

Сълза“ – М. Мусоргски .

Насоки за работа 
Изображенията на страницата, заедно с думите, 

обединени в групи, ще дадат възможност на ученици-
те да се ориентират лесно в избора си при описание 
характера на музиката. Учителят е добре да предло-
жи още думи за всяко ново произведение, за да може 
второкласниците постепенно да обогатят речника си. 
Подходящо е да се използва и предложеното от нас 
на с. 77. Използвайки въображението и асоциатив-
ното си мислене, учениците могат да изкажат своето 
мнение за други думи или подходящи илюстрации 
за всяка от групите. Важно е тези илюстрации да се 
свързват с настроението, което създава музиката. 

С учениците може да се поговори за това, че в 
някои случаи един и същ символ, например дъждът, 
може да предизвика различни асоциации. В „Песен 
за дъждовните капки“ мелодията ни подсказва, че 
дъждът е нещо, което носи радост, чистота, живот. 
В друго произведение той може да изразява печал. 

В „Скерцо“ на Франц Шуберт музиката от нача-
лото и края на произведението има сходен характер: 
игрива, закачлива, лека, бодра, светла. Средният дял 
изисква специално внимание, тъй като се променя 
характерът. Въпросите на учителя в този случай 
биха могли да бъдат: „променя ли се характерът на 
музиката и ако е така – къде се променя: в средата 
или в края на произведението“; „какъв е характерът 
на музиката в средата на произведението“. В сред-
ния дял музиката е по-развълнувана, напрегната, ди-
намична. 

В „Една сълза“ на М. Мусоргски отново има по-
добен проблем – промяна в средния дял. Музиката 
тук е лирична, по-оживена, струи топлота, лекота и 
оптимизъм. В началото и в края на произведението 
музиката е печална, по-тъмна и приканва към разми-
съл. Като цяло обаче музиката в произведението е 
нежна, сдържана, спокойна и грациозна.

Е-ресурс
В задача 1 учениците подбират изображения, кои-

то не подхождат на музиката от „Песен за дъждовни-
те капки“. Отговор: 1. силен порой; 4. птица в полет 
в мрачно дъждовно небе; 6. облачно небе; 7. тъжно 
куче.

В задача 2 учениците подреждат в две колони 
изображения, които свързват със „Скерцо“ и „Една 
сълза“.

„Скерцо“ от Франц Шу-
берт

„Една сълза“ от Модест 
Мусоргски

2 – играещи си котенца 1 – самотна пейка

3 – усмихнато момче 5 – тъжно момиче

4 – момиче, което духа глу-
харчета

7 – тъжно момче

6 – весело куче 9 – жена, гледаща езеро

8 – играещо момиче 11 – самотнo дърво през 
зимата

10 – две правещи физионо-
мии деца

12 – тъжни кучешки очи
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УРОК 12: МУЗИКАТА – 
БЪРЗА И БАВНА

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Изграждане на представи за поня-
тието темпо съобразно бързината на изпълнение и 
звучене на музиката.

Задачи на урока: Определяне и съпоставяне на 
темпото в музика за пеене и слушане; обогатяване 
впечатленията за музиката от различни времена; по-
сочване на подходящи примери за музика в бързо 
и бавно темпо; откриване връзка между темпото и 
характера на музиката; артистично изпълнение на 
песен и танцови движения с избор на подходящо 
темпото.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Буги-вуги – музика Стефан Русков, 

текст Роза Петрова; 
 ● за слушане: Клоуни – Дмитрий Кабалевски, Зе-

лените ръкави – популярна английска мелодия

Насоки за работа: 
Заглавието и на този урок продължава стратеги-

ята от 1. клас за разбираеми формулировки и обога-
тяване на музикалната терминология чрез интересни 
дейностни подходи. Темпо е новото понятие, което 
трябва да е усвои в часа. Учениците използват от 
първи клас бързина в музиката, бързо и бавно, отна-
сяйки ги към  музиката за пеене, слушане, движения 
и танци, творчески ситуации. Използвайки своя му-
зикален опит, второкласниците трябва да се научат  
да използват в речта си понятието темпо и да го оп-
ределят в подходящи примери.

Затова музикалните произведения са контрастни. 
Песента „Буги-вуги“ от Стефан Русков и инструмен-
талната творба „Клоуни“ на Дмитрий Кабалевски (с 
една кратка промяна (забавяне) са в бързо темпо, а 
популярната английска мелодия „Зелените ръкави“ 
– в бавно.

При разучаване на новата песен учителят може 
да обясни, че буги-вуги е танц, който се изпълнява с 
голямо настроение, най-често по двойки. Ако е пред-
назначен за състезателно направление, буги-вуги 
може да включва и акробатични елементи. Песента 
увлича в двигателни активности и е възможно още 
неусвоили добре текста, по-емоционалните да се 
движат с музиката. В съпровода учениците много 
ясно ще разпознаят характерния за буги-вуги тембър 
на пиано. Добре е да се изкажат и определения за 
характера, за да се долови връзката между темпото и 
изразността на музиката – жизнена, радостна, закач-
лива, забавна, бодра, игрива, жива… За разлика от 

тях на „Зелените ръкави“ подхождат определенията 
мечтателно, сърдечно, мило, трогателно. 

Представата за темпото в музиката сме визуали-
зирали със скоростомер, не само защото смятаме, 
че е разбираемо за детските възприятия, а и е атрак-
тивно. В музиката и музикалните среди темпото все 
по-категорично се обвързва със скоростта на изпъл-
нението.  Героите от скоростомера са в секциите, от-
говарящи на трите основни темпа – бързо и бавно на 
двата полюса, а в средата маршируващият представя 
умереното темпо. Присъствието тук е само илюстра-
тивно, като балансьор между двете противополож-
ности (нито бързо, нито бавно, нещо средно между 
тях) и е една препратка към следващия урок за зат-
върдяване. 

Информационното поле е ясно и ненатоварващо. 
А задачите дават възможност за индивидуални и гру-
пови музикални изяви и от извънучилищния репер-
тоар. Предполагат обсъждания, предложения, изпъл-
нения, слушателски дейности. Може да се включат 
игрите „Пей като мен“, „Млад диригент“, а и да се 
използва познатият от 1. клас виртуален метроном.
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Посочи музика, която звучи бързо и която звучи бавно.

Музиката – бърза и бавна
БУГИ-ВУГИ
музика Стефан Русков
текст Роза Петрова

КЛОУНИ
Дмитрий Кабалевски

ЗЕЛЕНИТЕ РЪКАВИ
популярна английска 
мелодия

С теб танцувам буги, о, буги-вуги(2).С теб танцувам буги, о, буги-вуги(2).
Пак танцувам буги, о, буги-вуги,Пак танцувам буги, о, буги-вуги,
двама – в смях и шега, 
о, буги-вуги,
в нова наша игра. Да! Йее!
о, буги-вуги,
в нова наша игра. Да! Йее!
о, буги-вуги,

Идват още трима, о, буги-вуги, Идват още трима, о, буги-вуги, 
после и шестима, о, буги-вуги.
Вече сме дузина, о, буги-вуги.
Ето – целият клас!
И с буги-вуги
почва нашият час.  С мен! С нас!почва нашият час.  С мен! С нас!

Припев:
Дори уроците излизат
от листите сами,
подскачат с буги-вуги, влизат
те в нашите глави.

Темпо е бързината, с която се изпълняват и звучат 
музикалните произведения.

ТEMPO
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Е-ресурс: 
В зад. 1 учениците свързват откъси от две твор-

би на един и същ композитор (Моцарт) с различно 
темпо. В Зад. 2 учениците асоциират характер на 
„Приспивна песен“ на Йоханес Брамс с послания на 
творба от изобразителното изкуство. Зад. 3  „Есенна 
песен“ от Чайковски  предразполага към изпълне-
ние на звукова картина по графичен запис на тема 
„Есен”. Зад. 4 провокира отново интерес към използ-
ване на дигитална съвременна техника – витруален 
метроном.

УРОК 13: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване

Цел на урока: Затвърдяване на представите за 
бързо и бавно в музиката.

Задачи на урока: Изграждане представа за място-
то на умерено темпо в степенната скала между бър-
зото и бавното; свързване на темповите особености 
с музикалната изразност на творбата; откриване 
посока на мелодична линия в графична схема; спо-
деляне на впечатления, знания и умения от извъну-
чилищни музикални дейности и ситуации; работа за 
артикулация и дикция в словесна изява.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Над люлката – популярна мелодия, 

текст Асен Разцветников; 
 ● за слушане: Родина – Николай Братанов; Из 

операта „Руслан и Людмила“ – Михаил Глинка

Насоки за работа: 
Урокът за затвърдяване обогатява с нови впе-

чатления относно темповото многообразие  в му-
зикалните произведения. Продължава осмислянето 
и употребата му в практически ситуации. Добре е в 
началото да се изпълни песента „Буги-вуги“, за да е 
работи за художественото ѝ претворяване. Въвежда-
нето ѝ може да стане с музикална загадка – учителят 
ритмично изплясква тоновите трайности от началото 
или запява мелодията със сричка „на“. 

Припомня се, че песента се изпълнява в бързо 
темпо, за да се съпостави то с музиката за слуша-
не в часа. Откъсът от операта „Руслан и Людмила“ 
на Глинка е със сходна бързина. По-бавно от тях е 
темпото на „Родина“ от Николай Братанов. Новата 
песен „Над люлката“ се изпълнява най-бавно.  

При разучаването ѝ може да се открие връзката 
между текста и темповата специфика на мелодията. 
Достига се до разбирането, че песента се изпълнява 
с топлота и обич, с мек звук, тихичко. Внимава се 
да мелодията ѝ да звучи слято, без насичане. Обсъж-
да се илюстрацията, която е в същата светло-нежна 
емоционална гама.Така второкласниците наблюда-
ват как изкуствата предават със своите изразни сред-
ства чувствата. 

В тази връзка звънчетата, които присъстват в 
текста на песента, са елементи и от графичното из-
ображение на задачата към нея. То представя тоно-
вите трайности в двата последни такта от най-кратка 
до най-дълга комплексно с мелодическото движение. 
Избраният откъс е ярък пример за редуване на крат-
ки и дълги срички, съответстващи на две осмини, 
три четвъртини, една половина нота. Височинното 
разположение на звънчетата представя мелодични 
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последования от възходящо, низходящо постепен-
но движение и един скок  (сричките пес- но-). Две 
от трите финални срички са с подвеждаща функция. 
Обсъжда се, че всички са еднакви по големина, т.е. 
по трайност, но са в различно звуковисочинно съот-
ношение спрямо предходната. Най-долното звънче е 
верният отговор. За да се достигне до него, може да 
се изпее целият откъс, като подражателно на учителя 
учениците показват с ръка нагоре и надолу мелодич-
ната линия, за да доловят и осмислят низходящата 
интонация.  Ако е нужно, под форма на игра – разно-
видност на „Папагал“, това упражнение се повтаря, 
като се обръща внимание на последната низходяща 
интонация.

Задачата за посочване на вярната конфигурация 
от цифри и букви държи будни интереса и мисълта, 
но и дискретно показва обвързаността на темпото с 
характера и художествената образност на музиката. 
Всеки усеща и преживява по свой начин музикални-
те послания. Затова без да шаблонизираме комбина-
циите, трябва да насочваме детето към мотивиране 
на избора си. Добре би било, ако „Над люлката“ се 

отнесе към код 1Б, 1В; „Родина“ – към 2А, 2В, макар 
че някое чувствително дете може да открие и мили 
нотки в музикалните послания (2Б); за увертюрата 
от „Руслан и Людмила“ като че ли и трите комбина-
ции – 3А, 3Б, 3В, са възможни. Творбата предлага 
и впечатления за динамични промени. Това ще е от 
полза за следващия урок за нови знания.

Последните две задачи насочват и към това, че 
и по отношение на темпото музиката е свързана с 
обществото и процесите в него. Коментирайки всяка 
ситуация, учениците ще свържат темповите харак-
теристики бързо, бавно умерено със здравословния 
начин на живот, културата на поведение, правата и 
отговорностите на ученика. А скороговорките освен 
развлекателен и логопедично-артикулационен ефект, 
са тематично свързани с „Родина“ на Н. Братанов. 
Прогнозираме да провокират интерес към селищата 
в историко-географски аспект. Така чрез музиката се 
изгражда представа за света в неговото единство и 
цялост.

Е-ресурс: Зад.1 изисква отнасяне на 5 аудио при-
мера към различно темпо. Зад. 2 – творбата „Марш 
на джуджетата“ от Едвард Григ, проверява ком-
плексно знания за темпо, темброво разпознаване на 
пиано и композитор.19

РОДИНА
Николай Братанов

ИЗ ОПЕРАТА  
„РУСЛАН И ЛЮДМИЛА“
Михаил Глинка

НАД ЛЮЛКАТА
популярна песен
текст Асен Разцветников

Седнала в градина
под дърво Калина –
румена девойка, 
чудна песнопойка. 

Седнала, запяла, 
люлка залюляла: 
– Нани, братче, нани, 
Сънчо пак те кани. 
  
Сънчо ще ти прати 
кончета крилати, 
с свилена юздица, 
в пъстра колесница. 

Гост да му отидеш, 
чудо да си видиш:     
цял палат джуджета 
с гугли и звънчета! 

Как завършва мелодията?

Коя е вярната комбинация за музи-
ката на всяко произведение?

Опитай да изговаряш скорого-
ворките все по-бързо.

?

чуд- пес-

но-

пой-

на ка

ка

ка

цял палат джуджета 
с гугли и звънчета! 

1A  2A  3A
1Б  2Б  3Б
1В  2В  3В

1A  2A  3A
1Б  2Б  3Б
1В  2В  3В

1A  2A  3A
1Б  2Б  3Б
1В  2В  3В

1 – бавно   2 – умерено   3 – бързо1 – бавно   2 – умерено   3 – бързо1 – бавно   2 – умерено   3 – бързо

А – тържествено
Б – мило
В – сияйно

УМЕРЕНОУМЕРЕНО

БАВНОБАВНО
БЪРЗО

19

ворките все по-бързо.

Тръгна Т
раян къ

м Троян.

Бърза Борислав 
за Белослав.

Слиза Свилен в 
Сливен.
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Музиката – силна и тиха
МОЕТО КОТЕНЦЕ
музика Тончо Русев 
текст Петя Дубарова

Припев:
Коте мило, нежно мъркаш 

Тихо ти обхождаш всичко.
Аз Игривко те наричам.
Ти си котенце добричко
и затуй те аз обичам.

Припев

Музиката звучи с различна сила. Силата на музиката е свър-
зана с нейния характер и с това, което изразява. Например, 
ако музиката е нежна, то звученето ù най-вероятно е тихо. 
Ако музиката изразява смелост, тя може би звучи 
ако музиката е нежна, то звученето ù
Ако музиката изразява смелост, тя може би звучи 
ако музиката е нежна, то звученето ù най-вероятно е 
Ако музиката изразява смелост, тя може би звучи 

 най-вероятно е 
силно.  

Динамика е силата, с която се изпълнява и звучи музиката. 

МАРШ ИЗ ОПЕРАТА „ЛЮБОВТА КЪМ ТРИТЕ ПОРТОКАЛА“
Сергей Прокофиев

ПРИСПИВНА ПЕСЕН
Йоханес Брамс

Формирайте две групи. Слушайте марш из оп. „Любовта към три-
те портокала“. Първа група дава знак при тиха динамика, а вто-
рата – при силна. 
Пейте песента „Моето котенце“ с различна динамика: на куплеПейте песента „Моето котенце“ с различна динамика: на куплеПейте песента „Моето котенце“ -
тите и припевите, на различните куплети.
Помислете и кажете в какви случаи говорите силно и в какви Помислете и кажете в какви случаи говорите силно и в какви Помислете и кажете в какви сл
тихо.

тръгваш пак със стъпки живи…

и помръдваш със мустачки.
Виж, конците ще объркаш,
а пък те не са играчки!

Гордо, гордо преминаваш
със очички закачливи.
Колко смешно се прозяваш,
тръгваш пак със стъпки живи…

Припев

Тихо ти обхождаш всичко.

тръгваш пак със стъпки живи…

УРОК 14 : МУЗИКАТА – 
СИЛНА И ТИХА

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: определяне на динамиката в музи-
кално произведение.

Задачи на урока: проследяване промените на 
динамиката в подходящи музикални примери; свърз-
ване динамиката на музиката с нейния характер; из-
пълнение на песни в подходяща динамика. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Моето котенце“ – м. Т. Русев, т. П. 

Дубарова;
 ● за слушане: Марш из операта „Любовта към 

трите портокала“ – С. Прокофиев; „Приспив-
на песен“ – Й. Брамс.

Насоки за работа 
В урока се разкрива значението на динамиката 

като изразно средство. Възприемането ѝ като такова 
ще подпомогне мисленето на учениците във връзка с 
разкриване идеята на автора. 

В песента „Моето котенце“ музиката допълва съ-
държанието на текста. Котето е мило, мърка нежно, 
но е закачливо и енергично. Мелодията от своя стра-
на е гъвкава, има повтарящи се тонове и зигзагоо-
бразно движение, което свързваме със закачливото 
коте. Динамиката е тиха до средно силна. 

За изграждане на образа на котето може да помог-
не ролева игра, в която учениците се преобразяват в 
котета с различен характер или в различно настро-
ение. Описанието на самото коте, което има меки 
лапички, пухкава козинка, хитри очички, лека, тиха 
походка с плавни движения е достатъчно за ученици-
те да „влязат в образ“. Учениците могат да имитират 
звуците, които издава котето: нежно мъркане, тихо 
мяукане. 

При изпълнение на песента вживяването в текста, 
заедно с „котешките“ движения и мимики ще създаде 
подходящо настроение за пресъздаване на характера 
на музиката.

В „Марш“ из „Любовта към трите портокала“ из-
пъкват контрастите в динамиката. Произведението е 
подходящо за наблюдение на въздействието на ди-
намиката върху слушателя. Музиката звучи толкова 
по-тържествено, решително, строго, блестящо, ярко, 
гордо, колкото динамиката става по-силна. 

В операта маршът се появява за първи път преди 
принцът да се разсмее.

Композиторът С. Прокофиев създава и оркестро-
во произведение /сюита/ от шест части по мотиви 

от операта. Маршът е включен в това произведение 
като трета част.

Карло Гоци създава и пиеса по приказката си 
„Любовта към трите портокала“. Особеното в тази 
пиеса е, че Карло Гоци не записал пълния текст на 
пиесата; той разработил направления на действи-
ята на актьорите. Самите артисти имали свободата 
да импровизират по свое желание. Те носели маски, 
които са традиционни за италианския театър от епо-
хата.

Тази идея би могла да се разиграе и с учениците. 

Е-ресурс
В задача 1 учениците възприемат „Соната“ на До-

менико Скарлати. Задачата им е да наблюдават как 
редуването на силна и тиха музика прави мелодията 
ярка, игрива и блестяща. Може да се направи ана-
логия с начина на изпълнението на песните в клас. 
Песните е добре да се изпълняват с разнообразна ди-
намика, която се подбира в зависимост от текста и 
идеята на композитора.

В задача 2 учениците слушат „Скерцо“ из „Лю-
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бовта към трите портокала“. То е четвърта част от 
сюитата на Прокофиев. Тук отново учениците ще 
срещнат ярки контрасти в динамиката. 

Задачата предоставя и информация за произведе-
нието на композитора в 6 флип карти с изображения.

В задача 3 второкласниците определят характера 
на „Приспивна песен“ от Йоханес Брамс. Отговорът 
е: нежна, успокоителна, фина, напевна. 

С учениците може да се поговори за това, че про-
изведението има твърде различен характер от този 
на „Марш“ из „Любовта към трите портоала“. За 
това допринасят тихата динамика, нежната мелодия, 
плавният ритъм, тривременната пулсация.

УРОК 15: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: свързване динамиката с характера 
и изразността на музиката.

Задачи на урока: изпълнение на песни с различ-
на динамика; осъзнаване на динамиката като израз-
но средство; определяне на характера на музикално 
произведение и откриване на връзка между динами-
ката и характера на произведението.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Есен на полето“ – м. Т. Попов, т. Т. 

Лазаров; 
 ● за слушане: „Гопак“ – М. Мусоргски.

Насоки за работа 
Силно и тихо в музиката са двете основни ха-

рактеристики на динамиката, които учениците въз-
приемат най-ярко. Силната динамика се свързва 
с емоции като радост, въодушевление. Тя може да 
придаде на музиката бодро, бурно, дори героично 
звучене. Тихата динамика се свързва доста често с 
нежност, спокойствие, лекота. Съществуват обаче и 
голямо разнообразие от нюанси на тихото и силно-
то. На страницата са представени две илюстрации, 
свързани с динамичните нюанси в музиката. Първа-
та е Вятърът, който издухва различни по големина 
купчинки с листа, а втората е чергата под краката на 
танцьора на „Гопак“ и малката мишчица.  Учениците 
биха могли да помислят за още примери на изобра-
жения, представящи различните нюанси на динами-
ката. Още по-важно е те да осъзнаят значението на 
нюансите в динамиката за пресъздаване на различни 
чувства или на различен интензитет на определено 
чувство. За целта е добре да се използват примери от 
техния жизнен опит.

Е-ресурс
В задача 1 учениците възприемат изпълнение на 

„Гопак“ на пиано. Целта е да направят сравнение 
между него и оркестровата версия, която са слушали 
в клас. Добре е да дадат мнение и кой вариант според 
тях представя по-добре идеята на автора.

В задача 2 второкласниците разпределят в две 
колони варианти, в които звуците са тихи или сил-
ни. Те трябва да извикат в съзнанието си слуховата 
представа за всяка от представените ситуации.

1-ва колона /тихи звуци/: Майка приспива бебе; 
Мъркане на коте; Пиукане на пиленце

2-ра колона /силни звуци/: Звук от сирена; Гръ-
мотевица; Звук от клаксон
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ГОПАК
Модест МусоргскиМодест Мусоргски

ЕСЕН НА ПОЛЕТО
музика Тодор Поповмузика Тодор Попов
текст Тоно Лазаров

Чуй произведението „Гопак“. Чуй произведението „Гопак“. 
Обърни внимание как тихото звучене изразява спокойствие, гра-
ция. 
Подбери тези думи, които описват моментите със силно звучене.
 pадостно pадостно  въодушевено въодушевено   гневно гневно
 решително  решително  тържествено тържествено

Кои детски музикални инструменти имат силен и кои тух звук?
Припомни си изучавани музикални произведения, в които преобла-
дава силно или тихо звучене.

м
но

го
 т

их
о

т
их

о

ср
ед

но
 с

ил
но

си
лн
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Нийде се не чува песен на скворец.
Тръгна да зимува черният певец.

Припев:
Вятърът безспир тихо люшка клони,
жълти листи рони в есенната шир.

Няма ги децата пак да зашумят,
весело в реката мренки да ловят.

Припев

Разгледай схемата и посочи подходяща динамика за изпълнение на Разгледай схемата и посочи подходяща динамика за изпълнение на 
песента „Есен на полето“.песента „Есен на полето“.

УРОК 16 : МУЗИКАЛЕН 
ПОРТРЕТ 

Вид на урока: обобщение.

Цел на урока: проследяване на мелодия, характер 
и динамика в музикално произведение за изграждане 
на музикален портрет.

Задачи на урока: свързване на динамиката с из-
разността на музиката; свързване на мелодическо 
движение с графичен модел; изпълнение на песни с 
различно темпо и динамика.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Пипи дългото чорапче“ – м. В. Каза-

сян, т. Б. Гудев; 
 ● за слушане: „Момичето с ленените коси“ – К. 

Дебюси; „Кукувичката“ – Л. К. Дакен.

Насоки за работа 
На страниците се акакцентира върху задачи, свър-

зани с определяне характера на музиката и описание 
на образите, изобразени чрез музика. Но също така 
се обръща внимание и на подходящото изпълнение 
на музиката за разкриване музикалнохудожествения 
образ, заложен от композитора.

Задачата, свързана с пеене на мелодията на песен-
та за Пипи със срички по избор ще затвърди у уче-
ниците представата, че музикалният образ изисква 
да бъде изпълнен по определен начин, за да може да 
бъде разпознат. Така например, ако приспивна песен 
бъде изпълнена вместо в бавно темпо, тиха динами-
ка и с нежен тембър съответно в бързо темпо, силна 
динамика и с ярък, остър тембър, то тя вече не би 
могла да бъде приспивна. По същия начин песента 
на Пипи изисква нейния образ да бъде представен по 
начин, който ще я пресъздаде като весело, забавно, 
смело, хитро, игриво, момиче с изключителна фанта-
зия и желание за приключения. Съответно музиката 
трябва да звучи игриво, леко, закачливо, с енергия, 
бодро. Учениците трябва да се опитат да си предста-
вят значението на всяка дума, за да я оцветят с тем-
бъра на гласа си по подходящ начин. Това ще стане 
по-осезаемо в следващите часове, когато те научат 
текста и свободно пеят песента.

В задачата, в която учениците стават „нещотърса-
чи“ и откриват интересно-звучащи предмети, второ-
класниците имат възможност да проявят фантазията 
си. Напомняме на учениците, че звуците са изключи-
телно разнообразни и са навсякъде в нашия живот. 
Но образът на Пипи изисква да се подберат тези зву-
ци, които биха подхождали на нейния характер.

В задачата, в която от второкласниците се изисква 
да опишат портрета на музикалните герои на френ-
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ските композитори Дебюси и Дакен, се има предвид 
не външният им вид, а качества и характеристики, 
които се изразяват чрез музика.

Музиката на „Момичето с ленените коси“ на 
Дебюси създава асоциация у нас за изключително 
фина, очарователна девойка, която излъчва нежност, 
изящество, грация, доброта, мекота, спокойствие, 
чувствителност. Ленените руси коси са символ на 
чистотата и красотата. Не е нужно учениците да да-
ват описание на физически черти, защото музиката 
не може да изрази например, че момичето има зелени 
очи и малко носле.

„Кукувичката“ на Дакен може да се опише като 
лекокрила, енергична птичка със звънък, чист глас. 
Чрез музиката се долавя обичта на композитора към 
природата, красива и съвършена сама по себе си. 

Е-ресурс
Стр. 22
В задача 1 отново се набляга на това, че музика-

та може да изразява по своеобразен начин чувства, 
качества, идеи, впечатления, представи (абстракции) 
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Пипи дългото чорапче
музика Вили Казасян
текст Богомил Гудев

Кой харесва със лунички своето лице,
има чанта със парички и добро сърце?
Кой на своята тераса коня си държи
и умее да наглася хубави лъжи?

Припев:
Кой? Пипилота Виктуалия Транспаранта 
Ментолка Ефраимова, или
Пипи, Пипи, Дългото чорапче Пипи,
Пипи, Пипи, Дългото чорапче.

Кой във вила „Вилекула“, ако си рече,
може перка от акула да си опече?
Кой във най-дълбока вада цопва ей така
и дърво за лимонада има под ръка?

Припев

Кой със Аника и Томи прави карнавал?
Кой надвива бързешком и негърския крал?
Кой не иска с Том и Ани вече да расте,
а със тях да си остане винаги дете?

Припев

Изпей мелодията на песента за Пипи със срички по избор: бавно, 
бързо и умерено; силно, тихо и средно силно. Кой вариант изразя-
ва най-добре портрета на Пипи?
Кой музикален инструмент ще избереш, за да помогнеш при съз-
даването на музикален портрет на Пипи: тромпет, гъдулка, ци-
гулка, контрабас?
Стани като Пипи „нещотърсач“ и открий предмети, които изда-
ват интересен звук. С тяхна помощ допълни музикалния порт-
рет на Пипи.

Музикален портрет

Кой? Пипилота Виктуалия Транспаранта 

Музикален портрет

Музиката разказва без 
думи. Музиката рисува 
без боички. Със сред-
думи. Музиката рисува 
без боички. Със сред-
думи. Музиката рисува 

ствата на музиката 
композиторите „рису-
ват“ портрети. Музи-
ката може да изразява 
характера на героите, 
техните преживявания. 

и по-рядко – конкретни звукови ситуации. Отговор: 
игривост, нежност, птича песен.

В задача 2 учениците трябва да си представят, че 
са композитори, които съчиняват произведение със 
заглавие „Сърдитият Жоро“. Как ще звучи музика-
та? Отговор: силно, бурно, напрегнато.

Стр 23
Задача 1: учениците слушат запис на „песента“ на 

истинска кукувичка. Те трябва да кажат прилича ли 
си тя по нещо със звука на „Кукувичката“ от произ-
ведението на композитора Клод Дакен, кои са звуко-
изобразителните моменти в музиката, която напомня 
за гласа на кукувичката.

В задача 2 има изображение на клавесин и звуков 
файл. Учениците слушат „Кукувичката“ на Дакен в 
изпълнение на клавесин; сравняват изпълнението на 
клавесин с това на пиано и изказват мнения кой ва-
риант им харесва повече.
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Кой изпълнява музиката
ВАЛС НА МУШИЦАТА
песен от Италия
български текст 
Антоанета Ботушарова

ТАНЦ НА ФЕЯТА 
ДРАЖЕ
Пьотър Илич Чайковски

ПТИЧА ПЕСЕН
Клеман ЖанекенВ градината татко си беше заспал,

а вятър над него тоз валс е запял.
Отнейде мушица една долетя
и кацна на татко ми тя на носа. 

Припев: 
У-ла-ла, у-ла-ла, у-ла-ла-ла, 
таз мушица е балерина.
У-ла-ла, у-ла-ла, у-ла-ла-ла,
този валс се танцува така.

А татко започна с носа си да мърда
тъй смешно, че сякаш сънуваше нещо: 
че ангел го гали с една перушинка
или че целува го малка снежинка.

Припев

Но ето, че котка пред татко застана.
Замахна със лапа и силно го цапна. 
Мушицата хвръкна, а валсът престана
и само носът на баща ми остана.

Припев:
У-ла-ла, у-ла-ла, у-ла-ла-ла
и мушицата си замина. 
У-ла-ла, у-ла-ла, у-ла-ла-ла, 
този валс просто свършва така.

Променя ли се темпото в песента?

Кой казва 
истината?

Вокална
музика

Инструментална
музика

Аз съм герой 
от вокалната

музика.

А ние – от 
инструменталната

музика.
от вокалната

музика.

инструменталната

УРОК 17: КОЙ ИЗПЪЛНЯВА 
МУЗИКАТА

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разграничаване на вокална и ин-
струментална музика

Задачи на урока: изграждане представа за вокална 
музика чрез знанията за човешките гласове (детски, 
мъжки, женски) и вокални състави (детски хор, со-
лист); изграждане представа за инструментална му-
зика на база знанията за музикалните инструменти и 
оркестър; двигателно отчитане на тривременна рав-
номерна пулсация; синхронизиране изпълнението 
със съпровода съобразно темповите промени; свърз-
ване на сюжетен герой на музикално произведение с 
вокална и инструментална музика.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Валс на мушицата – песен от Италия, 

български текст Антоанета Ботушарова; 
 ● за слушане: Танц на феята Драже – Пьотър 

Илич Чайковски; Птича песен – Клеман Жа-
некен 

Насоки за работа: Новата информация е пред-
ставена в занимателен вид чрез пъзел. Знаем, че той 
привлича и ангажира детското внимание. Отново ще 
тръгнем от любимите занимания, от близкото и по-
знатото към по-абстрактното. От първи клас малките 
ученици разпознават визуално и в звучаща музика 
солист, детски хор, разграничават детски, женски и 
мъжки гласове. Всички изображения на тези понятия 
са елементи от пъзел с обща основа „вокална музи-
ка“. Това води до представата за основния фактор 
във вокалната музика – човешкия глас. Много за 
пъстрота от жанрово и стилово многообразие на чо-
вешката певческа дейност предстои за бъде научено 
в следващите часове и години.

Песента за разучаване „Валс на мушицата“ е 
отлична илюстрация на вокално изпълнение. Тек-
стът е дълъг и е добре учениците да го ползват в 
часа достатъчно ангажирано. Учителят насочва 
към точно учленяване на „ла-ла“, за да не проз-
вучи като „уа-уа“. В изпълнението се разпознава 
спецификата на детския глас. Между изпяванията 
може да се коментират промените в темпото, дори 
двигателно да се отразят с игрови задачи „Стани 
при забързване.“ „Седни при забавяне на темпо-
то.“ Възможни са и други варианти – „вдигни/сва-
ли ръка“ „пляскай“. Двигателно може да се отчете 
и тривременната равномерна пулсация: примерно 
с пляскане с длан на 1, а на 2 и 3 – със свити в юм-
руче пръсти. Така освен наблюдения върху повто-

ряемостта, се стабилизира опита за определяне на 
силно и слабо метрично време.

„Птича песен“ от Клеман Жанекен обогатява 
впечатленията за вокалната музика – многогласна, с 
ярки звукоподражания на птичи гласове, представя-
ща красотата и възможностите на женския и мъжкия 
тембър.

Другият пъзел събира символно под един покрив 
всички познати досега музикални инструменти. От 
тях зазвучава инструменталната музика. Но фак-
торът и тук е човекът. Музика няма да зазвучи от 
инструментите, ако няма кой да извлече звук от тях 
– този път не с глас, а чрез удар, докосване, издърп-
ване, въздушна струя... Учениците актуализират и 
знанията за оркестър.

„Танц на феята Драже“ от „Лешникотрошачка-
та“ на Чайковски е отличен пример за красива, ярка 
инструментална музика. Повечето от второкласни-
ците познават приказния сюжет, по който е създа-
дена творбата: Любимият коледен подарък на Клара 
– лешникотрошачка във формата на войник, неочак-
вано оживява. Той повежда войската си от сладкиши 
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срещу армията на цар Плъх. С помощта на Клара 
злосторниците са победени. Лешникотрошачката 
се превръща в принц и отвежда Клара в страната на 
сладкишите. Нейна владетелка е феята Драже, която 
ги приветства. Учениците ще разпознаят оркестрово 
изпълнение, а загадъчната изразителна музиката ве-
роятно ще провокира въображението им.

Втората задача на страницата проверява усвоени 
ли са понятията инструментална и вокална музика. 
Твърденията на феята и мушицата са верни, а враб-
чето хитрува...

Е-ресурс: Зад. 1 изисква различна (по указание) 
двигателна изява, според това каква музика звучи – 
вокална или инструментална. В зад. 2 трябва да се 
разпознаят женски и мъжки гласове в „Птича песен“ 
от Клеман Жанекен.

УРОК 18: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване

Цел на урока: правилно използване на понятията 
вокална и инструментална музика въз основа на обо-
гатяване впечатленията за тях.

Задачи на урока: съотнасяне на изучаваните жа-
нрове към вокална и инструментална музика; пеене 
(в група или самостоятелно) с подходяща динамика; 
изява на лични предпочитания в атмосфера на меж-
дуличностна толерантност и екипна организация; 
коментиране отговор на тестова задача; изпълнение 
на метроритмичен съпровод по графичен запис; сви-
рене по партитура; постигане на синхрон и баланс 
между пеене, съпровод и танцови импровизации.

Основен музикален материал:
 ● за пеене: по преценка на учителя и желание на 

учениците; 
 ● за слушане: по избор

Всяка от песните, които учениците ще изпълнят 
по свое желание или чрез деликатно насочване от 
учителя, ще се свърже със спирка „вокална музика“. 
А музикалният пример за слушане внася колорит в 
звуковите възприятия – свежи, разнообразни откъси 
за разпознаване на инструментална и вокална му-
зика. Въпросът до символа за движения с музиката 
насърчава не само към мотивиране на личните пред-
почитания в междуличностните взаимоотношения. 
Той провокира интерес към личния свят на другия, 
опознаване, разбиране и уважение на различните 
гледни точки. Защото музиката развива умения за 
живот заедно в разноликостта. 

В тази атмосфера е подходяща екипна организа-
ция. Екипите обсъждат и предлагат вокална народна 
музика. Това предполага групови и солови изпълне-
ния, редуване на взаимно подкрепящи се изпълни-
тели и публика на класовата импровизирана сцена. 
Може всяка група да си избере диригент, който да 
ръководи не само синхронизацията, а и динамични-
те промени. По предварителна уговорка публиката в 
роля на жури трябва да аплодира само проявите на 
сериозно и артистично отношение.

Следващата задача е насочена към затвърдяване 
на песента „Валс на мушицата“. Описва се с думи 
кой момент от сюжета изобразява илюстрацията. 
Може да се изпее колективно, след което да се обсъ-
ди тестовата задача. Целенасочено верните отговори 
са два – втори и трети, за да приучваме към четене 
с разбиране. Тя подсказва, че следващо изпяване на 
песента може да е със солист/и, като останалите са в 
роля на хор.



53

Леката партитура на задача за съпровод отгова-
ря на метричните времена. Затова е добре да разучи 
след предварително припомняне на триделната пул-
сация на валс и равномерно отброяване. Към сглобя-
ване на всяка партия трябва да се премине след от-
делно разучаване, ако е необходимо. Звънчето свири 
на всяко от трите времена (1, 2, 3); дайрето – само 
на силно време (1). Най-трудна е задачата на мара-
касите, които „мълчат“ на силно време и звучат на 2 
и 3. Оркестърът от трите инструмента ще изпълни 
съпровода, само след като всеки участник се почув-
ства сигурен и спокоен в изпълнението си. Хубаво 
е повече ученици да опитат, като дори и „ученето“ 
е целесъобразно да се организира с реална звукова 
среда – върху откъс от музиката, а не само „на сухо“. 
Това може да стане с тихо почукване, пляскане, лек 
удар върху бедрата, дори със съответните движения 
на ръцете с въображаеми инструменти.

Задачата предлага участие за всеки с разнообраз-
ни роли и личен принос – с песен, съпровод,  танц. 

25

Кое музикално произведение е илюстрирано?

Чуйте музикалния пример. Каква музика звучи?

До кого ще се хванеш на хорото?
Предложи за изпълнение вокална народна музика. Помисли за под-
ходяща динамика.

Обсъдете кой ще пее, кой ще свири в оркестъра. 
А кой ще танцува?А кой ще танцува?А

Вокалната музика се изпълня-
ва от:
 музикални инструменти музикални инструменти
 певец солист певец солист
 хор хор

Инструментална
музика

Вокална
музикамузикаМУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

Инструментална музика можеш да изпълниш и ти, като участ-
ваш със съучениците си в съпровод на песента „Валс на мушица-
та“.

Е-ресурс: Задача 1 цели не толкова формалното 
разпознаване на видове музика според изпълнител-
ски състав, а преди всичко удоволствие и естети-
ческа наслада от възприемане на инструментално и 
вокално изпълнение на „Малка нощна музика“ на 
Моцарт. Задача 2 изисква посочване на вокална и 
инструментална музика от звучащи откъси.
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УРОК 19: В СВЕТА 
НА МУЗИКАЛНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ. АРФА 

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: запознаване с вида, тембъра и зву-
ковите характеристики на арфата като струнен ин-
струмент.

.
Задачи на урока: подбор на подходящи опре-

деления за тембъра на арфата; разграничаване по 
тембър на струнните инструменти;  свързване на 
тембъра на арфата и нейните изразни възможности 
с характера на музикалното произведение.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: “Арабеска“ – К. Дебюси.

Насоки за работа 
Гатанката за арфата не е лесна, но с помощта на 

изображението на арфата се очаква учениците да се 
досетят. В нея се представят елементи от устрой-
ството на арфата, които я правят толкова характе-
рен инструмент. От основно значение обаче е да 
се обърне внимание на тембъра, характера и начи-
на на звукоизвличане на инструмента. Тембърът е 
мек, деликатен, нежен, кадифен, лиричен, пастелен, 
по-приглушен в ниския регистър и плътен (ниските 
тонове) и по-бляскав във високия (високите тонове). 
Често арфата изпълнява глисандо, гами и арпежи, 
които биха могли да се опишат на учениците като:

1. плъзгане на пръстите по струните; тоновете 
започват да звучат бързо един след друг и леко се 
сливат;

2. гами – постéпенно, бързо редуване на тонове 
по височина;

3. редуване на подходящи тонове, които чудесно 
се сливат.

Арфата е специфична и с това, че е хармоничен 
инструмент, т.е. с лекота се изпълняват няколко гла-
са (мелодии) едновременно. Инструментът най-често 
се използва като солиращ в оркестъра, в моментите 
в които композиторът иска да изобрази грация, изя-
щество, нежност, лекота, любовно чувство. Всичко 
това може да се наблюдава в „Арабеска“ на Дебюси. 
С учениците е добре да се поговори за значенията на 
думата арабеска ().

Е-ресурс
В задача 1 учениците „редят“ пъзел на арфа. Зву-

чи и музика в изпълнение на арфа.
В задача 2 учениците посочват кое твърдение е 

вярно. Отговор: 1. Арфата има 46-47 струни, цигул-

ката и контрабасът имат по 4 струни; 2. Арфата няма 
гриф, но цигулката и контрабасът имат ; 4. Арфата 
има 7 педала; 5. Арфата е предимно солиращ инстру-
мент;

В задача 3 учениците обозначават с числа части-
те на арфата. Има изображение на арфа със сочещи 
черти и номерирани думи. 

1. Педали;
2. Струни, издаващи нисък звук;
3. Струни, издаващи висок звук;
4. Колона;
5. Корпус .

26

АРАБЕСКААРАБЕСКААРАБЕСКА
Клод Дебюси Клод Дебюси Клод Дебюси 

Тази красавица триъгълна, добра 
е при нас от стари времена. 
Има струни – сини и червени, 
много са, но стройно подредени. 
С тях тъй нежни звуци тя издава – 
щом засвири, светлина и радост 
подарява.
Има още и педали, рамка от дърво. 
А сега кажете – що е то?

АрфаАрфа

Музикалните инструменти

Тази красавица триъгълна, добра 

АрфаАрфа

С тях тъй нежни звуци тя издава – 
щом засвири, светлина и радост 

Има още и педали, рамка от дърво. 

По какво арфата си прилича с цигулката и контрабаса? По какво арфата си прилича с цигулката и контрабаса? 
А по какво се различава?

Чуй „Арабеска“ и опиши как звучи арфата.
      нежно нежно
      приглушено приглушено
      остро  остро 
      бляскаво  бляскаво 
      ярко ярко
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ФОНТАНЪТ
Марсел Гранджани 

Чуй „Фонтанът“ и подбери думи, с които да опишеш музиката.
 блестяща блестяща   ефирна ефирна
 величествена величествена   сериозна сериозна
 енергична енергична   тромава
 въодушевена въодушевена

Как мислиш? Кои струни на арфата издават високи тонове – по-
дългите или по-късите?

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР 
Къде какво звучи?

   тромава тромава
 въодушевена   мрачна мрачна

1 2 3

УРОК 20: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: сравнение на струнни инструменти.

Задачи на урока: разпознаване на различни струн-
ни инструменти; използване на подходящи думи за 
определяне звучността на струнни инструменти; съ-
поставяне на начините за звукоизвличане при струн-
ните инструменти.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: „Фонтанът“ – М. Гранджани.

Насоки за работа 
Френският композитор Марсел Гранджани изра-

зява чрез музика представите си за красив фонтан. 
Звукът на арфата напомня много на движението на 
водата, в която се преливат вълнички, пяна, сякаш 
лъчите на слънцето се отразяват в нея, струи светли-
на и блясък. Изображението на страницата пресъз-
дава от своя страна представите на художника, който 
се е вдъхновил от произведението. Това отново е по-
вод да се поговори с учениците, че музиката недвус-
мислено представя фонтан, но този фонтан няма кон-
кретни форми и очертания. Слушайки музиката, във 
всеки човек могат да възникнат различни концепции 
за фонтан. Но най-важното в случая е не да се търси 
конкретна форма, а да се преживее, да се почувства 
музикалният образ.

В урока се прави сравнение на досега изучавани-
те от учениците струнни инструменти.

Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат транскрипция за 

арфа на оркестровото произведение „Вълтава“ на 
чешкия композитор Бèрджих Смèтана. От учениците 
се очаква да изкажат мнението си за това дали му-
зиката по подходящ начин пресъздава течението на 
реката.

В задача 2 е представен старинният музикален 
паметник „Химн за Музата“ в изпълнение на старин-
ния музикален инструмент лира, който е първообраз 
на съвременната арфа. Музиката се свързва и с ми-
тичния музикант Орфей.
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УРОК 21: ТАНЦИТЕ 
И МУЗИКАТА. ВАЛС 

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: разпознаване на валс.
.
Задачи на урока: наблюдение и изпълнение на 

валс; откриване на връзка между вида танц и харак-
тера на музиката в различни примери; изпълнение на 
танцови движения на валс в подходящи примери.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: „Танц на дървените обувки“ из оп. 

„Цар и дърводелец“ – А. Лорцинг; „Валс на 
цветята“ из балета „Лешникотрошачката“ – П. 
И. Чайковски

Насоки за работа 
Второкласниците вече имат известни представи 

за музиката и танца. В урока могат да се включат и 
различни видове танци, макар, че валсът е основен 
за урока, ярко застъпен с двата музикални примера, 
които сме ви предложили. В урока може да се обсъди 
предназначението на видовете танци и това къде и 
кога те се танцуват. От значение е да се поговори за 
това, че танците не са само за момичета, както смя-
тат повечето срамежливи момчета. С удоволствие 
могат да танцуват и двата пола без разграничение. 
Освен това, някои от танците изискват те да се тан-
цуват от двойка. Докато танцува, човек изпитва ра-
дост от самото движение, от това, че може да изразя-
ва собственото отношение към музиката с подходя-
щи движения на тялото. Когато се танцува в двойка 
е дори по-интересно, защото партньорът може да те 
вдъхновява, да ти дава идеи за това как изпълнение-
то да бъде по-красиво. 

Метрумът на „Танц на дървените обувки“ е рав-
номерен, тривременен, на него може да се танцува 
валс. Илюстрацията на двойката, изпълняваща хо-
ландския танц, показва обаче начин на танцуване, 
различен от валс. „Валс на цветята“ от П. И. Чай-
ковски е класически образец на валс. С тези и дру-
ги примери учениците имат възможност да обогатят 
представите си за различните хореографии, които се 
поставят на музиката в тривременен метрум. 

Е-ресурс
В задача 1 учениците отварят линк с видео на 

деца, танцуващи валс от конкурс по спортни танци. 
Характерното за тази разновидност на валса (Ан-
глийски валс) е бавното темпо и плавните движения. 
Хватът е затворен – момчето държи момичето с ля-

вата ръка; момичето гледа на ляво и е положило гра-
циозно лявата си ръка върху дясното му рамо. 

Задача 2 представя съдържанието на комичната 
опера „Цар и дърводелец“ на немския композитор 
Алберт Лорцинг. Използвани са изображения и от-
къси от самата опера.

В задача 3 се представя съдържанието на балета 
„Лешникотрошачката“ от П. И. Чайковски. Използ-
вани са илюстрации и звук.

28

Танците и музиката

Валс

Изсвири съпровод с подобни ин-
струменти на музика за валс.

Сигурни сме, че няма да те затрудни да танцуваш с изящни вал-
сови стъпки и движения. И да не забравиш, че валсът е танц за 
двама…

ВАЛС НА ЦВЕТЯТА из балета ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА
Пьотър Илич Чайковски

ТАНЦ НА ДЪРВЕНИТЕ ОБУВКИ 
из оперетата ЦАР И ДЪРВОДЕЛЕЦ
Алберт Лорцинг  

Коя схема отговаря на танца валс?

Много композитори са създали музика за валс. 
Това е изящен, нежен, завладяващ танц. Танцува 
се по двойки – плавно, грациозно… Само трябва да 
се оставим да ни завладее магията на музиката. 
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ЗИМНА ПЕСНИЧКА
музика Парашкев Хаджиев
текст Цветан Ангелов

ВАЛС
Франц Лехар

Цяла неделя снежи ли, снежи.
Снежна къделя на бора лежи.

Припев:
Фиу... фиу... фиу... – 
вие фъртуната зла.
Фиу... фиу... фиу...
Зимо, добре ни дошла!

Леки снежинки безгрижно летят,
тук на дружинки в игра се въртят.

Припев

С коя песен е близка по настроение песента „Зимна песничка“ от С коя песен е близка по настроение песента „Зимна песничка“ от 
Парашкев Хаджиев:
 „Валс на мушицата“  „Есен на полето“
 „Над люлката“  Над люлката“  Над люлката“  „Чудно село“

Посочи верните двойки – изречение и схема.
На валс броим равномерно на три.  
На валс броим неравномерно на три.  
На валс броим равномерно на две.  

Кои песни от изучените си приличат със „Зимна песничка“ по на-
чина на броене?

Опишете какви движения подхождат на музиката от „Валс“ на Опишете какви движения подхождат на музиката от „Валс“ на Опишете какви движения подхождат на музиката от „Валс“
Франц Лехар.

Танцувайте танц на снежинките като валс и със свободни дви-
жения.

Съчинете музикална картина на тема „Зимна виелица“.Съчинете музикална картина на тема „Зимна виелица“.Съчинете музикална картина на тема „Зимна виелица“

УРОК 22: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: наблюдение, разпознаване и из-
пълнение на музика в тривременен равномерен 
метрум. 

Задачи на урока: сравнение на равномерен дву-
временен с тривременен метрум, на неравномерен 
триделен метрум и равномерен тривременен метрум; 
изпълнение на танцови движения на валс в подходя-
що темпо; импровизиране на движения в подходящи 
примери съобразно характера на музиката.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Зимна песничка“ – м. П. Хаджиев, 

т. Ц. Ангелов;
 ● за слушане: „Валс“ – Ф. Лехар.

Насоки за работа 
В урока учениците разучават „Зимна песничка“, 

която е в тривременен метрум. За песента подходя-
щи движения биха били плавните движения на ръ-
цете и стъпки като за валс. Но на този етап, докато 
пеят, учениците е добре да използват само леки дви-
жения на ръцете. Причината за това е, че те все още 
не знаят текста и ще се разконцентрират, ако тряб-
ва да спазват точни стъпки. Плавните движения на 
ръцете от своя страна ще им помогнат да изпълнят 
мелодията нежно и слято в щрих легато. 

„Валс“ от унгарския композитор Франц Лехар е 
откъс от неговата оперета „Граф фон Люксембург“. 
Валсът е в бавно темпо, музиката е мелодична, ли-
рична и грациозна. 

Илюстрацията на снежинките, които са се хвана-
ли за ръце по три, представят метричната група на 
равномерния тривременен метрум. 

В урока задача изисква да се направи сравнение 
между равномерно броене на три с неравномерно 
броене на три; на равномерното броене на две и три, 
както и да се свържат тези знания с графичното им 
изобразяване.

Учениците е добре да си припомнят движенията 
на изучавани танци, слушайки различни музикални 
примери.

Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат “Перпетуум моби-

ле“ (Вечно движение) на  Йохан Щраус – син, за да 
определят какъв танц може да се танцува на него. 
Отговор: валс.

В задача 2 учениците слушат музикални откъси, 
като определят вида на танците, които могат да се 
танцуват според реда на появяването им.

Отговор: 1. Валс; 2. Ръченица; 3. Право хоро.
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УРОК 23: МУЗИКА 
И ПРИКАЗКА 

Вид на урока: за нови знания.
 
Цел на урока: свързване на характера на музика-

та с определени образи и идеи в музикална приказка.

Задачи на урока: проследяване на мелодия, ха-
рактер и динамика в музикално произведение; под-
биране на подходящи словесни определения за ха-
рактера на музиката; намиране на връзка между 
използваните музикално-изразни средства мелодия, 
темпо, динамика и музикалната идея на композитора.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: „Морето и корабът на Синбад“ из 

„Шехерезада“ – Н. Римски-Корсаков; Малка 
приказка – С. Майкапар.

Насоки за работа 
В урока централно място заема дейността възпри-

емане на музика. Произведенията, които са включе-
ни, пресъздават по своеобразен начин идеята за при-
казка. Тази идея може да бъде свързана с конкретна 
история, както в творбата на Римски-Корсаков „Ше-
херезада“ или в нея да липсва определен сюжет, как-
то в „Малка приказка“ на С. Майкапар.

В случаите, когато имаме за основа даден сюжет, 
учениците е добре да се запознаят с него в общи ли-
нии преди да слушат произведението. 

За „Шехерезада“ самият Н. Римски-Корсаков е 
изготвил кратък текст – програма, който служи за 
опора на слушателя (вж. зад. 1 в Е-ресурса – кар-
та 1 и 2). Композиторът пише в своя книга, че при 
съчиняването на музиката той не се е ръководел от 
свързани един с друг епизоди и картини от сборни-
ка с арабски приказки „Приказки от хиляда и една 
нощ“. Той е получил вдъхновение от съдържанието 
на литературното произведение, но неговото въоб-
ражение свободно го претворява. По същия начин 
учениците в ролята на слушатели е добре да използ-
ват за основа знанията си за сюжета. Но докато слу-
шат не е необходимо непрекъснато да търсят връзка 
с конкретни случки или събития от него. Добре е те 
да се отпуснат и да преживяват директно музиката.

В „Малка приказка“ на Самуил Майкапар ситу-
ацията е съвсем различна. Музиката звучи разказ-
вателно, описателно, но произведението няма опре-
делен сюжет-програма, както при „Шехерезада“. От 
заглавието ние също не можем да придобием пред-
става коя приказка е вдъхновила композитора. Но и 
не е задължително да се търси конкретна история, 
която да бъде озвучена от творбата на С. Майкапар. 
Важното е да се определи характера на музиката с 

подходящи думи. Това може да ни ориентира на коя 
приказка би могла да подхожда музиката. Учениците 
биха могли да напишат и кратък разказ или да нари-
суват картина, в които да се усеща сходно настрое-
ние. Но това ще бъдат задачи за развитие на въоб-
ражението и за осъществяване на междупредметни 
връзки. В основата винаги трябва да стои музиката.

Е-ресурс
Задача 1 представя съдържанието на „Шехерезада“ 

от Николай Римски-Корсаков и информация за произ-
ведението. Използвани са и изображения. Карти 1-2 
съдържат част от програмата, която композиторът раз-
пространява във връзка с произведението. В карти 5-8 
освен информация и изображения има и звукови илюс-
трации – откъси от „Морето и корабът на Синбад“.

В задача 2 учениците могат да наблюдават видео 
на „Танц на малките лебеди“ 

 ● откъс из „Лебедово езеро“ (балет на П. И. 
Чайковски).

В задача 3 са представени 11 карти с информация, 
изображения и звук от балета „Лебедово езеро“.

30

МОРЕТО И КОРАБЪТ 
НА СИНБАД из ШЕХЕРЕЗАДА
Николай Римски-Корсаков 

МАЛКА 
ПРИКАЗКА
Самуил Майкапар 

Музика и приказка

Музиката е вълшебство! С музиката можем да пътуваме 
в чудни приказни светове – на фантастични герои, красиви 
принцеси и феи... Благодарение на нея можем да преживеем 
вълнуващи  приключения. 
С езика на музиката композиторите разказват и приказки. 

Кои герои и картини от „Хиляда и една нощ“ са изобразени чрез 
музиката на Николай Римски-Корсаков?
Каква приказка разказва композиторът Майкапар? Разкажи и ти 
или нарисувай.
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МОРЕТО И КОРАБЪТ 
НА СИНБАД из ШЕХЕРЕЗАДА
Николай Римски-Корсаков 

МАЛКА 
ПРИКАЗКА
Самуил Майкапар 

Музика и приказка

Музиката е вълшебство! С музиката можем да пътуваме 
в чудни приказни светове – на фантастични герои, красиви 
принцеси и феи... Благодарение на нея можем да преживеем 
вълнуващи  приключения. 
С езика на музиката композиторите разказват и приказки. 

Кои герои и картини от „Хиляда и една нощ“ са изобразени чрез 
музиката на Николай Римски-Корсаков?
Каква приказка разказва композиторът Майкапар? Разкажи и ти 
или нарисувай.

УРОК 24: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: откриване на връзката между сло-
весен текст и музика.

Задачи на урока: наблюдение на изявата на му-
зикалноизразните средства мелодия, темпо, динами-
ка съобразно словесния текст в единство с музиката; 
пресъздаване на характера при изпълнение на песни.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Из „Копче за сън“ – м. Г. Генков, 

т. В. Петров.

Насоки за работа 
Произведението „Копче за сън“ от композитора 

Гоерги Генков и поета Валери Петров се различава 
много от „Шехерезада“ и „Малка приказка“ от пре-
дходния урок. В него се вплитат приказка в приказ-
ката, текстът ту се говори, ту се пее. Произведението 
се изпълнява от пеещи артисти на сцена пред пуб-
лика. В мелодията често се долавят сходства с го-
ворната интонация. Героите разкриват своите ярки 
характери чрез текста, музиката и театралната игра.

Малкият Оги не може да заспи и дядо му разказ-
ва различни истории. В приказката за трите рибки е 
като в живота – не всичко се получава така, както си 
го представяме.

На страницата първият абзац е изпълнен от чер-
веят, а вторият – от непослушната рибка.

В задачата „как звучат героите от приказката“ 
може да се даде следният примерен отговор:

 ● майката риба – звучи сериозно, важно, поу-
чително, мъдро; мелодията е изпълнена малко 
тромаво, бавно; гласът ѝ е нисък,  плътен, тъ-
мен;

 ● двете послушни рибки – изпълнителни, спо-
койни, дисциплинирани, кротки; мелодията, 
която пеят, прилича на тази на майка им, но се 
изпълнява по-бързо, по-стегнато; гласът им е 
висок, звънлив, светъл;

 ● непослушната рибка – хитра, смела, дръзка, 
наперена, заплашителна; мелодията в началото 
прилича на тази на другите рибки, но после се 
променя; гласът ѝ прилича на другите рибки – 
висок, звънлив, ясен;

 ● червеят – самоуверен, горделив, енергичен, 
пъргав; мелодията, която изпълнява героят, е 
закачлива, насечена, бърза; гласът му е плъ-
тен, ярък.

Е-ресурс
В задача 1 е даден линк от запис на цялата музи-

кална приказка „Копче за сън“ от композитора Вале-
ри Петров и поета Георги Генков. 

В задача 2  учениците посочват кои от изучавани-
те произведения представляват музикална приказка. 
Отговор: 1. „Любовта към трите портокала“ от Сер-
гей Прокофиев, 5. „Лешникотрошачката“ от Пьотр 
Илич Чайковски.
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УРОК 25: МУЗИКАЛЕН 
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР. 
КОЛЕДА

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Посочване на характерни елементи 
на коледуването. Изпълняване на наричания и народни 
песни, свързани с коледната обредна традиция.

Задачи на урока: изпълняване и слушане на българ-
ска и световна коледна музика; разпознаване на мъжки 
и детски гласове; двигателно моделиране на метрум; 
подбор на музика за коледен празник; мотивиране на 
личен избор за танцова музика –  право хоро, валс, ръ-
ченица; споделяне на лични преживявания, наблюдения 
и опит от училищна и извънучилищна среда; уважение 
към различния; разбиране, че празниците съхраняват 
народни добродетели; включване в инициативи с про-
учвателен характер в семейни условия.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Коледарче – народна песен; 
 ● за слушане: Украсете елхата – популярна англий-

ска песен; Коледарско хоро – Петко Стайнов

Насоки за работа: 
Фокусът на тази страница е празникът Коледа и спе-

цифичният български обичай коледуване, свързан със 
самобитната атмосфера на Бъдни вечер. Песента „Ко-
ледарче“ въвежда в коледната тематика. След предста-
вянето ѝ е добре да се обяснят непознатите думи. Както 
те, така и типичните повторения след всеки стих, пър-
вите впечатления от мелодията ще подскажат на учени-
ците, че песента е народна. Уместно е да се обясни защо 
кукувичката кука през зимата: в някои краища на Бълга-
рия хората са вярвали, че тя не отлита далеч на юг, нито 
се завръща, а винаги е някъде около нас. При разуча-
ването учителят насочва вниманието върху разпетите 
срички, при които гласният звук „се извива“ върху два 
тона с различна височина (ко – ле – дар – че  ко – лед – 
ва – ло,  ой,  Ко – ле – до,  мой,  Ко – ле – до), за да се 
озвучат изразително, с лекота. Разпознават се темброво 
детски и мъжки гласове в „Коледарче“, а в „Коледарско 
хоро“ на Петко Стайнов – женски и мъжки.

Произведенията за слушане са добър повод да се 
поговори за коледарския обичай у нас и за Коледа 
по света. Информацията от текста в урочното поле 
може да се допълни с лични впечатления от местни 
традиции и присъствието на музиката в тях. Ако в 
класа има ученици от други етнически и религиоз-
ни групи, е редно и те да споделят как те отбелязват 
празника, а ако знаят и песен, да я запеят. Ценното в 
откриването на аналогични белези и различия е да се 
разбере, че в бита на хората празниците и свързани-

те с тях народни обичаи съхраняват добродетели и 
приучват на уважение към другия. 

Играта с ръце помага на второкласниците да съ-
поставят равномерното и неравномерно броене на две. 
Чрез двигателното моделиране ще усетят това специ-
фично задържане на отброяването на втория дял при 
песента „Коледарче“. Разбира се, че с игрите могат да 
се отмерят и двете метрични пулсации, но въпросът 
е насочен към личния избор. Него ще представят и в 
последните две задачи на страницата. Първата от тях 
цели разнообразни междупредметни взаимодействия. 
Трябва да се поощряват всички интересни хрумки и 
креативни решения, паралелно с толерантност към 
различните предпочитанията. Последната задача пови-
шава емоционалния градус и развива способността за 
активно двигателно преживяване на музиката. Пред-
видена е и задача в извънучилищна среда, адресира-
на към членове на семейството. С нея се оптимизира 
връзката между родителската общност и училището. 
Тя спомага и за осмислянето на свободното време на 
учениците с интересни образователни инициативи.

32

Музикален празничен календар
КОЛЕДАРЧЕ
народна песен

УКРАСЕТЕ ЗАЛАТА
популярна английска песен

КОЛЕДАРСКО ХОРО
Петко Стайнов

Ой, Коледо, мой Коледо! (2)         
Коледарче коледвало. 
Ой, Коледо, мой Коледо!
За кравайче погледвало. 
Закукала кукувица 
пред манастир на ябълка. 
Хем кукува, хем нарича. 
– Взимайте си торбичките 
да туряме краваите, 
краваите, колаците. 

След всеки стих/ред се пее: 
Ой, Коледо, мой Коледо!

Коледа

кравай – кръгъл хляб с дупка в средата
колак – питка             

Какви гласове разпознаваш в песента „Коледарче“? 

Коя игра с ръце е подходяща 
за народната песен „Коледарче“ 
и коя за песента „Украсете 
залата“?

Избрахте ли със съученици-
те си музика за коледния 
празник? 
Какво още сте намислили? 

На какъв танц ще поканите 
Дядо Коледа право хоро, 
ръченица, валс, друг?

Коледуват момците и мъжете. В нощта срещу Коледа те 
обикалят от къща на къща. Пеят за здраве, щастие, късмет 
и плодородие. Всички се надяват пожеланията да се сбъднат! 
Стопаните ги даряват с плодове, орехи, хляб и дребни парѝ. 
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Е-ресурс
Зад. 1 пренася в красотата на коледната магия с 

вокалните изпълнения на популярната песен „Тиха 
нощ, свята нощ“. Зад. 2 съдържа предвидения за 
разпечатване работен лист. В него се съчетават 
изобразителна дейност с представяне на личен из-
бор и отношение. В Задача 3 изпълнението „Happy 
Christmas” на Джон Ленън с детски хор провокира 
емоциите и слушателските възприятия.

УРОК 26: МУЗИКАЛЕН 
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР. 
СУРВА

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разпознаване на елементи на сур-
вакарската обредност. Изпълнение и слушане на 
сурвакарки песни, народни припевки и наричания.

Задачи на урока: изпълнение и слушане на ав-
торски и народни сурвакарски песни и благопожела-
ния; интерес и толерантност към аналогични празни-
ци на други етнически общности и народи; интегра-
тивни връзки с чуждоезиковото обучение и околен 
свят; създаване на интерес към тематични изследо-
вателски задачи.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Сурва година – популярна песен; 
 ● за слушане: Нова ми нова годинчица – народна 

припевка 

Насоки за работа: Урокът е посветен на нового-
дишните празници и на обичая сурвакане. Популяр-
ната песен „Сурва година“ се запомня лесно поради 
краткия текст и леките мелодически фрази. А народ-
ната припевка допълва представите за характерни-
те елементи на сурвакарския обичай. В него ролята 
на детето е определяща. Двете музикални творби и 
илюстрацията към тях дават повод за споделяне на 
конкретни преживявания от лично участие в съвре-
менни възстановки на сурвакарски обреди. Важно е 
да се разбере, че и коледуването, и сурвакането при-
надлежат към зимния празничен цикъл. Може да се 
обясни, че традицията за мъжко присъствие (мъже 
и момци) в коледуването се е запазила и до днес. А 
сурвакари първоначално са били само момчета до 
около 15-годишна възраст. И те обредно са обхож-
дали домовете с пожелания за здраве и благодат, но 
с дрянова украсена клонка. В доста по-късен етап в 
сурвакарските групи са започнали да с включват и 
момичета. В беседата между звучащата в часа музи-
ка е добре да се използват знанията по околен свят за 
официалните и битовите празници.

Сурвакарското наричане е повод в часа да се из-
пълнят други известни на учениците благопожела-
ния, да се поговори за избора на дряновото дърво 
в ритуала, за украсата му. Какво по-хубаво от това 
в урока да прозвучат и други сурвакарски песни! 
Добре е да се припомни и авторската песен „Сурва, 
сурва година“ на Петър Бояджиев от 1. клас. 

Урокът елегантно отвежда в териториите на меж-
дуетносната толерантност. Пожеланието „Честита 
Нова година!“ съобразно чуждоезиковото обуче-
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Музикален празничен календар
СУРВА ГОДИНА!
популярна песен

НОВА МИ, НОВА ГОДИНЧИЦА
народна припевка

Сурва
Сурва година, весела година!
Хайде да е здрава, Бог добро да дава!

Нека е честита, весела и сита!
Хайде да е здрава! Бог добро да дава!

Научи още за новогодишните пожелания и музиката 
на ромите, евреите, арменците.

Можеш ли да прочетеш?

Happy New Year! 
С новьiм  годом! 

Знаеш ли други сурвакарски 
пожелания? А песни?

Сурва, весела година!
Златен клас на нива,
зелен грозд на лозе,
червена ябълка в градина,
бели агнета в кошари,
пълни къщи и хамбари!
Живи-здрави догодина,
догодина, до амина!

народна припевка

СурваСурва
Хайде да е здрава, Бог добро да дава!

Хайде да е здрава! Бог добро да дава!

ние в класа може да прозвучи освен на изписаните 
английски и руски езици, и на немски, френски, ис-
пански, италиански… Задачата с изследователски 
подход също провокира интерес и уважение към 
сходните празници на големите етнически общности 
в България. Тя, по подобие на задачата в следващ 
урока за ръченица, може да е първообраз на бъдещо 
проектно-базирано обучение. Знаем как то стимули-
ра познавателното развитие на основата на детското 
любопитство към света. Идеята е в следващи часове-
те по музика учениците сами да представят какво са 
научили и да звучи както българска, така и музика от 
различни културни общности.

Е-ресурс: Зад.1 изисква разпознаването на песен 
по инструментален съпровод и свързването ѝ с праз-
ник. Песните са „Сурва година”, „Коледа е” (познати 
от 1. клас), „Коледарче”, „Нова ми нова годинчица” 
(от 2. клас). Зад. 2 цели разпознаване елементи на 
коледуване и сурвакане във фотос с детско участие.

УРОК 27: МУЗИКАЛЕН 
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР. 
КУКЕРИ

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Добиване впечатления за харак-
терните особености  на кукерските игри и мястото 
им в празничния календар. 

Задачи на урока: изграждане представа за музи-
ка, съпътстваща кукерските обредни игри; темброво 
разпознаване на музикални инструменти; споделяне 
на впечатления от наблюдения на кукерски карна-
вални шествия и кукерски припевки; изпълнение на 
звукова картина по графично изображение с отворен 
край; развитие на творческа инициативност.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Кукерски игри ─ Костадин Вари-

мезов

Насоки за работа: Кукерските игри в родния об-
реден календар са своеобразният мост между зимния и 
пролетния период – в дните между Месни и Сирни за-
говезни, между Коледа и богоявление в Западна Бъл-
гария. Затова и фонът на илюстрацията преминава от 
зимен в пролетен. Карнавалните фигури на маскирани 
мъже са превъплъщение на фолклорната пъстрота на 
българина. Наименованията на страховитите мъже са 
различни. Кукери е наложилото се във времето назва-
ние, но в Пернишко те се именуват сурвакари, в други 
райони – бабукери, чауши, дервиши…  

Музиката битува в празника с многобройните ча-
нове, звънци, тъпани, гайди, с които се вдига много 
шум, за да се прогонват лошите сили, студът и трево-
гите далеч от домове, улици, нивя. „Кукерски игри“ 
на Костадин Варимезов изобразява енергията на 
танца. В творбата ясно се открояват звуците на ча-
нове, хлопки, звънци, а солиращ инструмент е гайда-
та. Към звуковото им разпознаване насочва първият 
въпрос от задачата.

Кукерските припевки са любопитен факт. Според 
своя регион учениците могат да изкажат и други от 
лични впечатления, дори участия в кукерски игри. 

Звуковата картина „Карнавал на кукерите“ не 
само съответства съдържателно на проблематиката. 
Тя е и идейно продължение на първата звукова кар-
тина „Карнавал на животните“. По нейно подобие 
включва средства от бита и детски музикални инстру-
менти. Комбинира неорганизирани ритмически еле-
менти с ритмически последования, задачи за звукоиз-
образяване на динамика и темпо. И тук сглобяването 
на цялостната картината трябва да следва отделното 
коментиране и разучаване на всяка партия. Първата е 
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на лист хартия, след чието използване се припомнят 
правила за хигиена на работното място. Графичните 
символи изобразяват динамичните промени – идване-
то, близкото до публиката преминаване и отдалечава-
нето на кукерската група, последвано от аплодисмен-
тите. Тук няма ритмическа организация. Графиката 
на ксилофона  изисква различна техника на свирене 
– от последователното преминаване (триене на пал-
ките) през пластините от целия гриф отляво надясно 
и обратно, до единични тонове, изобразени със сим-
воли, съответстващи на острия характерен звук. Пър-
воначално те са в по-бързо темпо и тиха динамика, 
а след това  съчетават забавяне на темпото с дина-
мични усилвания. Звънчето редува ритмични фигури 
от две еднакви трайности, последвани от паузи – две 
осмини, две четвъртини, две половини. Динамичният 
интензитет също нараства. Демонстрация от учите-
ля би улеснила разучаването. Звуковата картина е с 
„отворен“ край, т.е. след обсъждане на предложения 
може да се продължи с импровизации, да се озвучат 
с други инструменти и звукоподражателни средства.

34

Кукери

От едно зърно 
да се родят сто!
Крави да мучат!
Овце да блеят!
Пилци да пеят!
Пълен дом с дечица!
Да се учат-изучат,
вси боляри да станат!
Пълен двор 
с брашно и плод!
От година на година, 
до амина!

Музикален празничен календар

Кои музикални инструменти 
свирят и звучат?

Знаеш ли, че кукерите 
не само играят, а и при-
пяват:

Звукова картина „Карнавал на кукерите“ 

Според стари вярвания със страховития си вид и шумните 
игри кукерите прогонват всяко зло далеч от хората. Пожела-
ват здраве, сила, дълъг живот и добрини.

Пълен дом с дечица!

вси боляри да станат!

От година на година, 

Кои музикални инструменти 

Знаеш ли, че кукерите 
не само играят, а и при-

КУКЕРСКИ ИГРИ  
Костадин Варимезов

Е-ресурс: Зад. 1 е видеоклип с фрагменти от до-
кументален филм „Народният обичай СУРОВА в 
ЮНЕСКО“ на режисьора, оператора и документали-
ста Симеон Григоров. Зад. 2 предполага свързване 
на изображения със знания за символиката на кукер-
ските игри. Зад. 3 проверява познанията за символи-
ката в кукерския ритуал.
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УРОК 28: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване

Цел на урока: Свързване на характерни обредни 
елементи с обичаите коледуване, сурвакане и кукер-
ски игри. Ориентиране в мястото им в зимния праз-
ничен цикъл.

Задачи на урока: изпълняване песни, народни 
припевки и наричания, свързани с изучаваните обре-
ди; отнасяне на обредни атрибути към празничната 
символика на обичаите; музикално-творческа гру-
пова работа; свързване на песен с графична схема 
на неравномерен 2- и 3-временен метрум; актуали-
зиране на знанията за темпо и динамика чрез метро-
ритмично изговаряне на скороговорки; свързване на 
музикален анекдот с кукерския обред (МПВ с бъл-
гарски език и литература); обогатяване на предста-
вите за фолклорна празничност със знания за имени 
дни от зимния календар; двигателно-танцови импро-
визации.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене и слушане – по избор

Насоки за работа: Урокът може да започне с из-
казване на мнения по първата задача на страницата. 
Необходимо е да изискваме аргументиране на твър-
денията. Това предполага знанията за трите зимни 
обичая да обединяват и компетентности от българ-
ски език и литература, околен свят, изобразително 
изкуство, технологии и предприемачество. Идеята 
на задачата е разпознавайки елементи на всяка об-
редност, учениците да я асоциират и с музика за пе-
ене и слушане от училищния и извънучилищния си 
музикален опит, да обсъдят възможности за съхра-
нение на българските традиции.

Втората задача предполага първоначално учени-
ците да се разпознаят песните „Чудно село“ и „Ко-
ледарче“ по откъса и да се изкажат заглавията им. 
Учителят ще насочи вниманието към композитора 
на първата, за да се поддържа умение за свързване 
на творба с автор. „Коледарче“ ще се определи като 
народна. Първият подарък графично изобразява 
метрума на размер 5/8, а вторият – 7/8. Двете  нерав-
ноделни пулсации трябва да се отмерят, за да се усе-
тят и изговорят („едно, две-е“ и „едно, две, три-и“). 
За да съотнесат песен към графична схема, учени-
ците трябва да запеят, като изпляскват с ръце, за да 
усетят неравномерната пулсация – съответно дву- и 
тривременна. Тогава успешно ще отнесат песен към 
метрум.

35

Какво е нужно на второкласника за участие във всеки обичай?

Танцова забава за нашите именици

В коя шейна е подаръкът за всеки певец?

Разделете се на три групи. Направете конкурс за най-красив му-
зикален афиш. Предложи как групата, в която участваш, да пред-
стави избраната музика.

Изговори с различно темпо и динамика:
Сбрали са се сурвакари – Светла, Слави, Стела, Ставри.

Опитай и така:
Сбра-   ли    са  се   сур-    ва-   ка- риСбра-   лии      са     сее...

С кой обичай се оправдават съвременните побратими на Хитър 
Петър?
Директорът към второкласници на двора:
– Може ли да играете по-тихо? Пречите на големите, които са в клас.
– Но ние играем шумно само за да им помагаме! Така гоним лошото.

БогомилаВасил Иван
Стефка ЙорданХристоРада

Заповядайте
на празничните изяви
на клуб „Българче“

Кукерско шествие

Сурвакарчета
Коле

дна

седя
нка

Бре, че село, чудно село! Да туряме краваите!

В тази връзка метричното изговаряне на скоро-
говорката, освен логопедична функция, доразвива 
уменията за правилно словесно отчитане на посочен 
метрум. Дори и затрудняващите се биха се увлекли 
в колективни дейности, а по-уверените могат да оп-
итат индивидуално, след като се почувстват сигурни 
в текста.

Изготвянето на музикален афиш изисква групо-
ва организация. Екипите трябва да съставят и лек 
сценарий за представянето на избраната музика. В 
хода на емоционалните творчески дейности непред-
намерено се затвърдяват понятия и знания за музи-
ката. Развиват се способности за сътрудничество и 
зачитане възможностите на всекиго. И тук, както и 
в останалите задачи в часа, може да звучи музика от 
извънучилищния репертоар, както и от първи клас. 

Анекдотът създава настроение и обединява му-
зикални с литературни знания. Танцовата забава е 
вълнуващ финал за двигателно-танцова изява, както 
и повод да се научи още за зимната празнична об-
редност, да се почувства присъствието на различни-
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те жанрове в празника. Интересна сплотяваща среда 
може да създаде ритмичната игра „Влакчето на пее-
щите срички“. Учениците се хващат на влакчета (1, 2 
до 3 на брой според големината на класа), чиито ло-
комотиви са имениците. При всяка сричка се стъпва 
напред. Резултатите ще са комплексни.

Е-ресурс: Зад. 1 представя любопитни факти за 
посрещането на Нова година по света. Зад. 2 улесня-
ва организацията на груповата работа с работен лист 
за разпечатване на музикалния афиш.

УРОК 28: КРАТКИ И ДЪЛГИ 
ТОНОВЕ 

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: Определяне и разграничаване на 
кратки и дълги тонове в музика.

Задачи на урока: Отнасяне на различни по трай-
ност тонове към конкретни срички в песен. Разпоз-
наване на кратки и дълги тонове. Графично модели-
ране на тонови трайности. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Зимна песен – музика Парашкев Ха-

джиев, текст Михаил Лъкатник; 
 ● за слушане: Мари, Доне – народна песен.

Насоки за работа
Предложеният музикален репертоар – за пеене и 

слушане, провокира достъпно определяне и разгра-
ничаване на различни по трайност тонове, отговаря-
щи на осмина, четвъртина и половина нота според 
учебната програма. Учениците вече имат достатъч-
но натрупани слухови и зрителни представи за тези 
съотношения на дълги и кратки тонове, изграждащи 
музиката (от първи клас, от с. 19 в този учебник).

„Зимна песен“ не представлява трудност за уче-
ниците, тя е весела, забавна, предизвиква щастливи 
усмивки и положителни емоции, свързани с люби-
мия зимен сезон. Мелодичните фрази на куплетите ѝ 
много ясно и категорично демонстрират съотноше-
ние 1:2 между трайностите на тонове, като точното 
им проявление се вижда на първия графичен модел в 
задачата. В същото съотношение са и нарочно нари-
суваните снежинки на страницата. Много елементи 
в природата, в реалния живот са в подобно съотно-
шение. Процес на провокиране на сравнение и при 
други примери от заобикалящия ни свят е подходящ 
и целесъобразен.

Графично моделираните тонови стойности от 
откъси от двете музикални творби на страницата е 
примерно. Възможно е да се използват за основа и 
за други, направени от учениците схеми. Верни в 
първата задача са примери 2 и 4. Неотговарящите на 
мелодиите на песните графични схеми 1 и 3 е добре 
да се изпълнят и по този начин – възпроизвеждане на 
различни тонови трайности по графичен модел. Така-
ва всъщност е и следващата задача. Изисква се рит-
мично възпроизвеждане на определени стойности по 
графичен модел. Задачата може да се разшири – ос-
вен ритмичното възпроизвеждане, учениците могат 
да се приканят да съчинят и кратки мелодични фрази 
по указаните модели.
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Кратки и дълги тонове
МАРИ, ДОНЕ
народна песен

ЗИМНА ПЕСЕН
музика Парашкев Хаджиев
текст Михаил Лъкатник

Над полета и градинки, 
над зелените ели
падат пухкави снежинки. 
Сняг вали, вали, вали...

Припев:
Тра, ла, ла,…
Сняг вали, вали, вали.

А комините с калпаци 
все димят, димят, димят.
Виж, врабците са юнаци – 
сред снега дори цвъртят.

Припев

Със шейната лекокрила
ех, лети, лети, лети!
И на бялата могила
нека първи да си ти.

Припев

Кое е вярно – 1 или 2, 3 или 4? 

  Над      по-     ле- та  и   гра-         дин-                ки

Над по-  ле-  та            и                  гра-         дин-      ки

 Ма-    ри,     До-       не  Ма-       ри,      До-     не

За добре изпълнените музикантски задачи получавате награда – 
да тропнете едно право хоро! 

Изговори според графичните модели.
 ди- ли,   ди-            ду дум,  та- ка,       дум

 ди- ли,  ди-  ли,    ди-       ли,            ди-                 ду 

1.

1.

3.

2.

4.

2.

3.

Е-ресурс
Задача 1 изисква отнасяне на 3 графични моде-

ла на редуване на кратки и дълги тонове към кон-
кретна учена песен. Целта на Задача 2 е развитие на 
ритмичен усет, мелодичен слух, усъвършенстване 
на музикална памет, наред с проява на разбиране за 
свързване на определена сричка с определена тонова 
трайност. Предлагаме два варианта. Вторият изисква 
развити и формирани в по-изявена форма предпос-
тавки за това. Преценката е ваша – кога и с кого да 
използвате втория по-труден вариант. 

УРОК 28: УПРАЖНЕНИЕ 

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: Осъзнаване на тонови съотноше-
ния, отговарящи на осмина, четвъртина, половина 
нота.

Задачи на урока: Разпознаване на кратки и 
дълги тонове в музика. Изпълнение на различни по 
трайност тонови стойности от графичен модел. Дви-
гателно моделиране на различни по трайност тонове.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Лудо ходи, лудо шета – народна 

песен; Музикален пример 1 и 2.

Насоки за работа
Съотношението на кратки и дълги тонове в музи-

ката продължава да се  наблюдава и открива в кон-
кретна музика, да се свързва с графични символни 
изрази, да се възпроизвежда от тях. 

Преобладаващи кратки тонови стойности са при-
същи на мелодията на шеговитата, игрива народна 
песен „Лудо ходи, лудо шета“. В тази посока може 
да е и един от въпросите: кои тонове преобладават в 
мелодията – кратки или дълги. Макар да е предвиде-
на за слушане, не спирайте учениците, ако искат да 
я запеят – не е трудна, с кратък и провокиращ меж-
дупредметни връзки текст. Използвайте Задача 1 в 
електронния вариант на учебника – там е представен 
верен и неверен графичен модел на първата фраза 
на песента. Интересна е и втората част на задачата, 
изискваща да се изпее текстът на песента, но с греш-
ния модел. 

Първият музикален пример от страницата в учеб-
ника е насочен към развитие и формиране на му-
зикалния слух у учениците. Преди да го чуят и да 
изпълнят задачата, е целесъобразно да се анализира 
графичното изображение и да се изпълни няколко 
пъти с подходящи средства, за да се запомни – с по-
чукване на чина, с пляскане, с ДМИ. А с какъв знак 
учениците ще сигнализират за разпознаването на 
ритмичния модел, решавате вие. След като сте от-
крили и установили, че моделът се появява 3 пъти 
в примера, вариант на задачата прави възможно и 
изпълнението както на този модел, така и на другите 
ритмични конфигурации, срещащи се в примера – от 
две групи ученици.

Вторият музикален пример включва откъси от 
инструменталните съпроводи на песните „Есен на 
полето“и „Над люлката“. Разпознаването им няма 
да затрудни учениците, затова ги използвайте още 
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при първото прозвучаване със допълнителна задача 
да запеят песните. Следващ етап от реализирането 
на задачата изисква определянето на кратки и дълги 
тонове в първите фрази на песните – изговарянето 
им със съответните срички от текста, откриването и 
на трите стъпки в тези съотношения – кратки, дълги, 
най-дълги. А рисуването на модели ще е изключи-
телно приятна стъпка. Ето примерен модел, отгова-
рящ на тези съотношения в песните:

Ний-де се  не  чу-    ва      пе-сен на скво-рец

Сед-на-ла    в гра- ди-   на
под дър-во   Ка-    ли-    на

В следващите две задачи по атрактивен начин, 
предизвикващ емоционалност, но и когнитивна анга-
жираност, се възпроизвеждат различни комбинации 

37

ЛУДО ХОДИ, ЛУДО ШЕТА
народна песен

Музикален пример 1
Музикален пример 2

Дай знак, 
когато чуеш този модел 
в музикален пример 1.

Спомняш ли си песните 
в музикален пример 2? 
Нарисувай свои модели на кратките 
и дългите тонове в мелодията 
на песните, които разпознаваш.

Назови имената на тези приятели по посочения начин.

Как свирят малките и големите камбанки? Как тиктакат ча-
совниците? Покажи как весело тропат твоите обувки и тези 
на мама.

ДИН  ДИН ДИН  ДИН ДОН

ДИ-ЛИ  ДИНДИ-ЛИ ДИ-ЛИ

ТИ-КИ ТИ-КИ  ТИ-КИ ТАК  ТАК

ТАК  ТАКТАК

ТРО-ПА  ТРО-ПА ТРО-ПА  ТРО-ПА ТРО-ПА  ТРОП

ТРАК

ТРАК   ТРАК ТРАК   ТРАК

ТА ТА ТИ-ТИ ТИ-ТИ ТИ-ТИТА ТА ТА

на кратки и дълги тонове от реализирани с различен 
изобразителен подход графични модели – човечета, 
камбанки, часовници, обувки. Това може да се ре-
ализира както с показаните срички, така и с ДМИ. 
Моделите могат да се изпълнят последователно, но 
и в различни комбинации – едновременно: два или 
повече модела. Това решавате вие – според възмож-
ностите на учениците, в този час или и в следващи, 
с натрупване на умения и при определена степен на 
развити музикални способности, индивидуално или 
групово… Провокация е и създаването на музикална 
картина с така предложените картинни ритмични мо-
дели, както и със съчиняването на други с подобни 
изразни средства.

Е-ресурс
И трите задачи изискват знания и умения за от-

криване, разграничаване и възпроизвеждане на крат-
ки и дълги тонове. Интерес предизвиква изискване 
за „рачешко“ възпроизвеждане на определена ком-
бинация от трайности. Съчиняването на текст по за-
даден ритмичен модел провокира междупредметни 
връзки и развива ключови компетентности.
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УРОК 31: МУЗИКАЛЕН 
ПЕЙЗАЖ

Вид на урока: за обобщение

Цел на урока: Обобщаване на основни музи-
кални знания, умения и компетентности. Формиране 
на разбиране за звукоизобразителната палитра на 
музикалното изкуство въз основа на мноогобразни 
междупредметни взаимодействия с изобразителното 
изкуство.

Задачи на урока: изпълнение, възприемане и ри-
суване с думи на картинни представи от характер на 
музика със сходна тематика; проследяване на посока 
на мелодична линия и нотни стойности; двигателно 
отразяване на тривременна равномерна пулсация и 
свързването ѝ с графичен модел; разпознаване на 
струнни музикални инструменти; подбор на подхо-
дяща музика към изобразителна творба; изява на 
собствен вкус и предпочитания; свързване на име 
на музикална творба с композитор; импровизиране 
на звукова картина по текст; избор на музикален ин-
струмент и начин на звукоизвличане; стимулиране 
на читателска, визуално-словесна и музикално-твор-
ческа активност.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Снежинки – музика Христо Недял-

ков,  текст Христо Спасов
 ● за слушане: Зима – Антонио Вивалди; Утро – 

Едвард Григ

Насоки за работа: Обобщението показва връз-
ката на музиката с изобразителното изкуство. Пър-
вото, което ще привлече възприятията в двете стра-
ници, са пейзажите. Те отново илюстрират изобра-
зителната способност на музиката-художник, но с 
присъщите ѝ изразни средства. Понеже е зима, впе-
чатленията в часа се изграждат предимно чрез зимна 
тематика. Подбраната музика води към разбирането, 
че дори една и съща тема може да провокира у тво-
рец и адресат различни настроения, чувства, раз-
мисли. Песента на Христо Недялков е с увличаща, 
лесна за разучаване мелодия и създава много зри-
телно-образни асоциации – метафоричният танц на 
снежинките, природният и градският зимен пейзаж, 
детските игри. Картинните представи може да се ри-
суват с думи между изпълненията. Двата зимни пей-
зажа под текста подкрепят словесната комуникация. 
А задачите към песента са повод тя да прозвучава 
отново между другите дейности в часа. Графичната 
схема затвърдява различните стойности на тоновете 
и подготвя детската сетивност за предстоящия урок 
„Как се движи мелодията“. Вярна е първата схема. 

38

ЗИМА
Антонио 
Вивалди               

УТРО
Едвард Григ

СНЕЖИНКИ
музика Христо Недялков                                                
текст Димитър Спасов

Баба зима пак размята
белия кожух.
Ний се стелем по земята леки
като пух.

Припев:
Над къщички и дворчета,
край светлите прозорчета
летим, летим и се въртим,
децата веселим.

Ставайте, дечица малки,
ставайте от сън!
Чакат ви игри, пързалки.
Тичайте навън!

Припев

Какъв пейзаж си представяш, 
като слушаш всяко от двете 
музикални произведения?

Звучността на кои музикални 
инструменти разпознаваш в 
„Зима“ на Вивалди?

Музикален пейзаж

Коя група снежинки пеят песента „Снежинки“? 

Звучността на кои музикални 

Танцовите импровизации – индивидуални или по 
двойки, двигателно ще отчетат и равномерния посто-
янен метрум „на три“, за да се стигне до извода, че 
първият модел е верният. Следващата двигателна за-
дача на по-високо ниво изисква творчески превъплъ-
щения посредством лицеизраза и жеста в танцовото 
изпълнение. При заявено желание танците може да 
се изпълнят индивидуално. Би могло една да група 
от класа да пее „Зимна песничка“, друга да е жури, 
което да следи доколко успешно е изграден физиче-
ският образ на избрания герой, с какви символи и 
двигателни изразителни елементи той е разпознава-
ем и издържан.

Произведенията за слушане допълват слухови 
възприятия относно звукоизобразителността на му-
зикалното изкуство. Те могат да прозвучат в раз-
лични моменти и последователност в хода на урока. 
Звуковите багри в „Зима“ на Вивалди преливат от 
тишината на спокойствието до вихрената стремител-
ност и буйната енергичност. Задачата към творбата 
стимулира музикално-слуховите възприятия и цели 
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39

Чуй, феята Зима е тук!  Тя долетя със Северняка. 

Звъни по висулките на капчука.  Понякога свири в комина. 

Люлее клоните на притихналите дървета.  Скача с Врабчо. 

Потропва със сърнето.  Гали заспалия Мечо. 

Кани на танц снежинките,  

Снежко…  и теб. 

Как броиш, като танцуваш на „Снежинки“?

Свържи всеки пейзаж с музика, която си слушал.

Прочети текста. Избери детски музикални инструменти, за да 
го озвучиш.  

1 2 3 1 2 3

Как се нарича тази чудновата художничка? Кръстословицата ще 
ти помогне.
Със звукове вълшебни тя вълнува, с мелодии картини ни рисува. 

т р о м п е т

а р ф а

и з п ъ л н и т е л
п у б л и к а

д и р и г е н т
о р к е с т ъ р

Кой герой ще избереш, за да представиш с движенията си зима-
та, снежинките, фъртуната, бора от песента „Зимна песничка“?

разпознаване на струнните инструменти по тембро-
ва специфика. В „Утро“ на Григ светлата хармония 
градира до жизнеутвърждаващата сила, величие, 
разкош. Може да се припомни друга творба на ком-
позитора, слушана в клас – „Песента на Солвейг“. 

Пейзажите на с. 39 са наситени с различна по ха-
рактер визуална комуникация: нежност и уют, при-
казност и загадъчност, празничност, стремителност, 
радост. Важно е посочените от учениците заглавия 
на музикални произведения да се представят с име-
ната на композиторите или със словосъчетанието 
„народна песен/музика“ и да се изложат, макар и 
кратки аргументи за избора. Отговорът на въпроса 
„Коя музика би избрал за свой зимен пейзаж?“ тряб-
ва да е аналогично структуриран. Затова ще насоч-
ваме с въпроси от типа: „Изписано ли е име на ком-
позитор?“, „Защо би избрал тази музика?“, „С какво 
тя ще ти помогне – с темпо, динамика, характер…?“.

Неспоменатият лирически герой (музика) от дву-
стишието е записан в кръстословицата. Всички думи 
от нея са представени и в илюстрацията – пореден 

знак за взаимовръзките между двете изкуства. Но 
целта на кръстословицата е да се стимулира читател-
ска и словесна активност чрез занимателен текстов 
формат. 

Това е и идеята на звуковата картина. За разлика 
от другите в учебника, тя е по текст и е изцяло им-
провизаторска. Изисква компетентност за правилно 
разбиране на информация и художествена интерпре-
тация на контекста. Идейните решения ще са не само 
за избор на инструмент, но и за адекватен начин на 
звукоизвличане. 

Е-ресурс: 
С. 38 – Зад. 1 интегрира математически компе-

тентности към знания за струнни музикални инстру-
менти. Зад. 2 подкрепя синонимната работа за харак-
тер на „Валс на снежинките“ от Чайковски. Зад. 3 е 
електронен вариант на последните две задачи от с. 
38 в учебника.

С. 39 – зад 1. Предполага съпоставка на „Утро” от 
Григ с „Утро” на Прокофиев. Зад. 2 актуализира зна-
нията за солист и арфа, съобразно темата на урока.
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УРОК 32: МУЗИКАЛЕН 
ПАРК 

Вид на урока: за междинна диагностика

Цел на урока: Установяване на напредъка в му-
зикалноизпълнителските, музикалнопознавателните, 
социално-личностните компетентности.

Задачи на урока: групово и самостоятелно пеене; 
разграничаване на вокална от инструментална музи-
ка; разпознаване по характерна мелодия на вокални и 
инструментални произведения; определяне на харак-
тера на музикални творби, слушани в час; проследя-
ване, свързване на темпото и динамиката с характера 
и музикалната изразност; разпознаване на компози-
тор и негова песен; демонстриране на знания за об-
редната символика на зимните празници; свирене с 
детски музикални инструменти по метроритмична 
схема; танцови импровизации съобразно изобрази-
телността на музикалните послания; изява на емо-
ционално отношение и артистичност в изпълнението.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене и слушане – по избор; 

Насоки за работа
Замисълът е аналогичен с този от входящата 

диагностика: чрез атрактивни задачи в процеса на 
разнообразни дейности и изяви учителят да получи 
представа за стабилизирането и прогреса в знанията 
и компетентностите. И тук предварително в класа ще 
се обсъдят показатели за оценяване и идеи за самоо-
ценка. Паралелно с работата в хартиения носител на 
учебника, учениците ще могат да попълват и работ-
ния лист, предвиден за разпечатване в електронния 
вариант.

Задачите на с. 40 са с прослушване на музика. С 
първата от тях се диференцира музиката по показа-
тел вокална/инструментална. Втората задача изисква 
свързване на подходящи определения за характер на 
музикална творба с конкретни слухови впечатления 
от него. С нея подобно на предходната се активизи-
рат музикалният слух и памет. Тя проверява актив-
ността при възприемането и осмислянето, асоциа-
тивността на преживяванията, ориентирането в му-
зикално-образната тъкан. Важно е да се поощряват 
обоснованите словесни коментари и да се стимулира 
аргументирано синонимно допълване. А в следваща-
та задача учениците ще свържат темпото и динами-
ката с характера на всеки прозвучал откъс. Въпро-
сът „Кои песни, танци или движения ще изпълниш 
на всяка площадка?“ провокира мисловните проце-
си и изпълнение на комплексни музикани дейности. 

Класът би могъл да с раздели на групи – певци (хо-
ристи и солисти), таньори, диригент, който да ръко-
води изпълнението с коментираните предварително 
динамични и темпови нюанси. Някое от песенните 
предложения може да се изпълни като добре позна-
тата игра „Светофар“, при която със зелена и черве-
на сигнализация се дирижира  пеенето съответно на 
глас и наум. Учениците внимават, когато пеят наум, 
да следват темпото на реалното пеене. Така се син-
хонизира изпълнението. 

Картинно-текстовото писмо на следващата стра-
ница е интегративно свръзано с български език и ли-
тература. Чрез него се проверяват знанията за коле-
дарския и сурвакарския обичаи и съпътстващата ги 
обредна символика. След като прочетат текста, уче-
ниците трябва да отговорят на въпроса – авторът е 
момче. Учителят ще ги насочи да аргументират твър-
дението си. А четейки, трябва да „преведат“ картин-
ните понятийни послания, като допълнят текста с ду-
мите „Коледа“, „питката“, „коледари“, „хоро“, „пода-
ръци.  Недописаните думи преди фотоса на компози-
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Чуй и помогни на всяка музика да влезе в парка през своята вра-
та. Там те очакват много забавления.

С коя кабинка може да пътува музиката? Чуй и според характера 
є я отведи към следващи игри.

Подбери подходящи думи за всяка музика и печелиш вход за двe 
детски площадки. Кой е пътят към всяка от тях? 

Кои песни, танци или движения ще изпълниш на всяка площадка?

Музикален парк

1 2 3 4

Т ДЕ ИМ Н ИП А КО М А

МЕЧТАТЕЛНО ВЪЗТОРЖЕНО СТРЕМИТЕЛНО/БУРНО ИГРИВО/ЛЕКО

1 2 3 4

МЕЧТАТЕЛНО ВЪЗТОРЖЕНО

1 2 32 32 3 4

11 2 32 32 32 32 32 32 32 32 3 44

ВОКАЛНАИНСТРУМЕНТАЛНА

ИГРИВО/ЛЕКО

СТРЕМИТЕЛНО/БУРНО

СИЛА БЪРЗИНА



71

41

Момиче или момче е авторът на писмото? Ако успееш да го про-
четеш, те очаква нещо наистина специално.

Неусетно стигна дотук. 
Браво! 
Печелиш специална снимка. 
Познай кой още 
се забавлява с теб.

Досети ли се коя е тя? Познай какво правим сега? 

Здравей, како!

Отмина чудесен зимен празник – От                      аз

спечелих парђта. С батко бяхме

А на Пяхме, играхме Получих  

Пиша ти това писмо от парка. 

слушаме една изучена в училище п_ _ _н  на  к_ _ _ _ _ _ _ _ _а

красиви С приятели

. 

. 

. 

 – . 

. 

. 

Зимни поздрави от мен!

От                      азОт                      азОт                      азОт                      аз

                                     

по 
избор          

тора Тончо Русев са „песен“ и „композитора“. Този 
нетрадиционен начин на четене създава интерес и въ-
влича учениците в своеобразно съавторство, така че 
по естествен начин да изявяват знания и компетент-
ности. Песента, чието заглавие трябва да посочат, е 
„В родината“. А съпроводът, макар и лек, трябва да 
се разучи поотделно с равнoмерно броене: клавесите 
отразяват с удар всяко време от 1 до 4, музикалният 
триъгълник – 1-во и 3-то, а инструментът по избор – 
първото време. „Оркестърът“ съпровожда, като спаз-
ва указанията и жестовете на учителя. Добре е певци 
и съпровождащи да разменят ролите си.

Любимите зимни „снимки“ в снега са добър фи-
нал, носещ настроение и повод да се припомнят 
струнните инструменти. Разпознават се гъдулка и 
арфа по силуетите на  забавните „снимкови“ отпеча-
тъци. Музикалният поздрав приучва второкласници-
те, че музиката е най-добрата награда, която за раз-
лика от преходността на материалните стимули носи 
по-ценното – преживявания. 

Е-ресурс: 
С. 40 – Зад. 1 представлява работен лист за разпе-

чатване. Той съдържа задачите от урока, които пред-
полагат и писмени дейности. Зад. 2  е електронен ва-
риант на задачата с прослушване.

С. 41 – Задачи 1 и 2 са съответно за разпознаване 
и посочване заглавие на музикална торба от песен-
ния репертоар и произведенията за слушане по ха-
рактерен откъс.  
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УРОК 33: КАК СЕ ДВИЖИ 
МЕЛОДИЯТА

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: Разпознаване на посока и начин 
на движение на тоновете в мелодия – възходяща, 
низходяща, постепенно, със скок.

Задачи на урока: 
Наблюдаване, коментиране на движение на тоно-

ве в мелодия. Графично моделиране на мелодия.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Звезда – популярна френска песен, 

български текст Роза Петрова;
 ● за слушане: из Ах, аз ще ти разкажа, мамо – В. 

А. Моцарт

Насоки за работа
Урокът е надграждащ по отношение на знанията 

и уменията на учениците във връзка с движение на 
тоновете в мелодия. В първи клас вече са откривали 
повтарящи се тонове, както и движение на тонове-
те в мелодия във възходяща или низходяща посока. 
Схема на постепенно движение на тонове сме пред-
ложили още на 19 страница. Подобни задачи се от-
криват и в е-ресурса. 

Учениците с лекота ще открият, че мелодията на 
песента е еднаква с тази от началото на музиката на 
Моцарт. И това е естествено, т.к. вариациите на Мо-
царт са на основата на популярната приспивна песен 
от Франция. Тази музика е пък основа за спирало-
видния принцип на разгръщане на съдържанието на 
учебната програма – може да се използва и при тема-
та Еднаквост и различие. А разпознаването на опре-
делени височинни и трайностни съотношения (зада-
ча втора на страницата) сме улеснили с различното 
височинно разположение на различни по големина 
книги върху стелажите на библиотеката. 

Онагледяването на видове движение на тоновете 
на мелодия продължаваме и при следващата задача. 
Верен графичен модел за куплета на „Зимна песен“ 
е първият, а за припева – вторият (зигзагообразна 
линия – тоновете на мелодията се движат плавно, без 
скокове, нагоре и надолу). Включването на повече 
анализатори при коментирането и разпознаването на 
каквито и да са елементи на музикалния език е важен 
принцип, който и вие, не се съмняваме, ще използва-
те непрекъснато във вашата работа. 
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Как се движи мелодията
ЗВЕЗДА
популярна френска песен
текст Роза Петрова

Сякаш бисерче в нощта, светва мъничка звезда. 
И лъчи от бял воал сипе над света заспал. 
Но поточето не спи. Звезден лъч си улови. 

И започнаха игра цяла нощ до сутринта.
Ту се гонят, ту въртят, скачат, вихрено блестят. 
Виж поточето сега – земна бисерна звезда!

А как се движи мелодията в припева на песента?

Еднакви или различни са мелодиите на песента „Звезда“ и на му-
зиката от Моцарт? 
На кои срички в песента откриваш скок в мелодията? Кое движе-
ние се среща най-много: постeпенно, с повторение на тоновете 
или със скок?
Кое е вярното начало на „Зимна песен“ от П. Хаджиев?

Из АХ, АЗ ЩЕ ТИ РАЗКАЖА, МАМО
Волфганг Амадеус Моцарт

Мелодиите са различни, защото вариантите, по които се дви-
жат и комбинират тоновете: нагоре, надолу, вълнообразно, 
постeпенно, с повторение или със скок са безбройни. А компо-
зиторите майсторски умеят да правят това.

Е-ресурс
В Задача 1 се изисква тестов отговор за начин 

на движение на тоновете на мелодията на песента 
„Звезда“ при текста „… и лъчи от бял воал…“ – ве-
рни са отговори 2 и 3.

Верният отговор на Задача 2 е „С плавно движе-
ние нагоре“. 

При Задача 3 се актуализира представата за пе-
сента „Над люлката“ и се изисква рисуване на гра-
фичен модел на началото ѝ.
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УРОК 34: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: Усъвършенстване на умения за 
разпознаване на различен вид движение на тонове в 
мелодия.

Задачи на урока: Откриване на различен вид ме-
лодическо движение. Свързване на вид движение с 
характер на музика.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Месечинка – музика П. Стайнов, 

текст К. Величков;
 ● за слушане: из Детски албум – А. Хачатурян.

Насоки за работа
В този час се разширява обхвата на темата за ви-

дове движение на тоновете в мелодията на музикал-
ните произведения. Важно е учениците да осъзнаят, 
че различните видове движение, които те анализират 
и откриват, са в основата и на характера на музи-
ката. Естествено, че правила няма, но откриването 
на някои закономерности насочват към определени 
музикално-изразни възможности. Преобладаващо-
то плавно, постепенно движение много често носи 
спокойствие, уравновесеност, лекота, спокойствие. 
Именно така е в песента „Месечинка“. Верен отго-
вор на първата задача е първата схема. Важен мо-
мент е и отнасянето на тази песен към определена 
функционалност – задача две от страницата. Комен-
тирането на възможностите за присъствието ѝ в раз-
лични ситуации от различна гледна точка естествено 
води до изключването на маршируване и танцуване 
на валс. 

Целенасочено не отразихме заглавията на пиесите 
от детски албум на Хачатурян горе на страницата по 
две причини: 1. Учениците сами могат да ги открият 
(задача трета) – според движението на тоновете в ме-
лодията, характеризиращи определено настроение; 
2. Можете да използвате с различни задачи и други 
пиеси от този цикъл.

Последната задача на страницата е комплексна 
– изисква своеобразно обобщение за различни от-
ношения на елементи на музикалния език в песента 
„Чудно село“: начин на отброяване, посока на дви-
жение на тонове на мелодията, разпознаване на из-
ползвани различни инструменти в съпровода на пе-
сента.

Е-ресурс
Задача 1 изисква разпознаване на песен по опре-

делен графичен модел – „Песен за дъждовните кап-
ки“. В Задача 2 се отгатват музикални произведения 
според реда на прозвучаването им: 1. Танц на феята 
Драже – Чайковски; 2. Валс – Фр. Лехар; 3. Арабе-
ска – Кл. Дебюси. 
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МЕСЕЧИНКА
музика Петко Стайнов
текст Константин Величков

Из ДЕТСКИ АЛБУМ
Арам Хачатурян

Месечинка е изгряла
горе на небето,
а край нея рой звездици
трепкат в ширинето.

Нощен вятър тихо вее,
хлад навред разлива.
Всичко живо, уморено
сладък сън заспива.

За какво е подходяща песента „Месечинка“?
 за маршируване
 за концерт
 за приспивна песен
 за танцуване на валс

Избери подходящо заглавие за музиката на Хачатурян. Вслушай се 
в движението на мелодията.
 „Скачане с въже“   „Вечерна приказка“

Посочи вярното за песента „Чудно село“ от Мария Гашева:
 Мелодията се движи основно постeпенно.
 Брои се на три със задържане.
 В съпровода на песента звучи гъдулка.
 В съпровода на песента се чуват ударни инструменти.
 В мелодията има повтарящи се тонове.
 В мелодията има кратки и дълги тонове, които отговарят на 

фигурите . 

Как се движи мелодията на песента „Месечинка“?

ПЕТКО СТАЙНОВ е български композитор, пианист, 
диригент. Роден е преди повече от 120 години в Ка-
занлък. Учи в Германия. Създава много музикални 
творби за оркестър и за хор. 
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УРОК 39: ТАНЦИТЕ 
И МУЗИКАТА. РЪЧЕНИЦА

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разпознаване на ръченица в зву-
чаща музика. Осъзнаване на танцувалния характер 
на ръченицата и изпълняване на основни танцови 
движения. 

Задачи на урока: Пеене на песен в метроритъм 
на ръченица; посочване на примери за присъствието 
на ръченицата в ежедневието и празника от минало-
то до днес; разграничаване на ръченица за танцови 
движения и ръченица за слушане; наблюдаване и 
двигателно отразяване на темпови разлики в ръчени-
ца; моделиране на неравномерна пулсация на три и 
свързването ѝ с жанра на ръченицата; разпознаване 
на песен по графично изображение.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Изгряла е месечинка“ – народна пе-

сен; 
 ● за слушане: Ръченица – Асен Карастоянов 

Насоки за работа: Урокът може да започне с раз-
учаване на песента „Изгряла е месечинка“. Добре е 
след първото прослушване да се обсъдят непознатите 
думи (блага – добра, шикиряна – сладка като захар). 
Учителят може да обясни защо някои думи са изписа-
ни по начин, различен от книжовния – те са от стари 
времена и записът им ни показва как са се изговаряли. 
Игривата мелодия създава свежо настроение, запева-
ема е и увлича в танц. Може да се обърне внимание 
на тоновете с украшения (из – гря – ла,   ме – се – чин 
– ка, ши – ки – ря – на), за да изпеят с интонационна 
прецизност и лекота. Учениците няма да се затруд-
нят да определят песента като народна – от впечат-
ленията си относно тази специфична орнаментика, 
от характера, за който ще посочат съответстващи 
думи, от липсата на изписани автори. Най-същност-
ните характеристики на песента са принадлежността 
ѝ към жанра ръченица и спонтанното увличане в тан-
цово-игрови движения. Това е видно и от илюстра-
цията, и от информационното поле. Прочитането му 
е повод да се припомнят знанията за темпо и да се 
обсъди най-удачното, както за тази, така и за други 
предложени от учениците песни от втори и от пър-
ви клас, от извънучилищното общуване с музиката – 
народни или авторски. На различни етапи в часа или 
в урока за затвърдяване може да прозвучат „Чудно 
село“ на Мария Гашева, а от миналата учебна година 
„Шаро първолаче“ на Мария Гашева, „Зимна песен“ 
на Александър Райчев, „Щъркел и деца“ на Добри 

Христов, народната песен „Свири рак на бързак“. 
Общото между всички е метрумът на ръченицата. 
Към специфичното неравномерно отброяване насоч-
ва първата задача на страницата. Шевиците в гра-
фичното изображение представят разликата между 
равномерната и неравномерната пулсация на три и 
визуално подкрепят представите за ръченицата като 
български народен танц. 

„Ръченица“ на Асен Карастоянов предлага въз-
можност да се обогатят слуховите впечатления за 
образната система според предназначението на му-
зиката. Творбата няма да увлече в народен танц. Но 
с други изразни средства въздейства на емоциите. 
След прослушването учениците може да опишат 
чувствата, картините, които тази музика провокира 
у тях. Творбата е избрана неслучайно. В подвижния 
характер на мелодията се открояват елементи на род-
ната фолклорна изразност, а възприятията за топлия 
тембър на флейтата са вътрешна съдържателна връз-
ка към следващия урок.
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Танците и музиката
ИЗГРЯЛА Е МЕСЕЧИНКА
народна песен

Ръченица

РЪЧЕНИЦА
Асен Карастоянов

Изгряла е месечинка, 
чий угряла градинчица,
в градинчица – Иринчица,
да си бере пъстра китка.
 
Всеки ред се повтаря и след него се пее:
Аляна, галяна, пуртукаляна,
блага душка галена, шикиряна.

Ръченицата е български народен танц. Играе се в цяла Бълга-
рия – по двойки или самостоятелно, по-бързо или по-тежко и 
бавно. 

Как броим на двете музикални произведения?

Кое е началото на „Седнало е Джоре“ и 
кое на „Лудо ходи, лудо шета“? 

Можеш ли да запееш двете песни като ръченица?

Надпяване, надиграване

1 2 3 1 2 3
или

:
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Графичната схема с цървулките представя пов-
тарящи се тонове, постепенно движение и скок в 
мелодията, като се разпознават фрази от песните 
„Седнало е Джоре“ (втората) и „Лудо ходи, лудо 
шета“ (първата). Ритмичните последвания може да 
се пляскат, почукват по чина, да се отмерят с детски 
музикален инструмент. А всяка мелодична линия е 
възможно да се покаже с ръка, с изходно положе-
ние пред гърди. Трансформацията на двете хоровод-
ни песни в ръченица е много атрактивна и полезна 
метроритмична дейност, та дори и подражателно да 
се включат учениците след показ от учителя. По-
следната задача предполага много забавления чрез 
импровизирана танцова забава. Двигателното моде-
лиране може да е различно според педагогическата 
цел и темперамента на учениците. Някои може да са 
по-активни, други да отмерват на чина си в ролята 
и на жури. Но е важно хорото да се свърже жанро-
во с друвременен равномерен метрум, а ръченицата 
с тривременен неравномерен. Между изпълнения-
та всеки може да разкаже за свои наблюдения или 
участия в подобни надпявания и надигравания. Това 
е възможност да прозвучи музика от училищна или 
извънучилищна комуникация и практика.

Е-ресурс: 
Зад. 1 е музикално-ритмична игра. Зад. 2 цели 

разграничаване ръченица за танцови движения и ръ-
ченица за слушане. Зад. 3 е за разпознаване на ръче-
ница сред творби от друг жанр.

УРОК 40: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване

Цел на урока: Свързване на ръченицата с фор-
ми на функциониране на авторска и народна музика. 
Участия в групови проучвания относно битуването 
на ръченицата в родния край. Изпълняване на танцо-
ви движения.

Задачи на урока: Възпроизвеждане на мелодия 
и метроритъм според индивидуалните възможности; 
двигателно реагиране на игровата танцувалност на 
ръченицата; осъзнаване на неравномерна пулсация 
на три в авторски и народни песни като жанрова спе-
цифика на ръченица; проучване на ролята на ръчени-
цата в бита на хората от родния край; работа в екип, 
проява на инициативност и предприемчивост.

 
Основен музикален материал: 

 ● за пеене: Събуди ме, мамо – музика Добри 
Христов, текст Цанко Церковски

Насоки за работа: Една от идеите на урока е уче-
ниците да преоткрият мястото на ръченицата в народ-
ната и авторската музика. Това е мотивът да включим 
за разучаване „Събуди ме, мамо“ на Добри Христов. 
Отново с броене ще се определи жанровата ѝ принад-
лежност към ръченицата. Между изпяванията може да 
се работи по зад. 1. Съпоставянето с народната песен 
„Изгряла е месечинка“ е повод тя да се изпълни в часа 
и да се работи  вокално-технически и вокално-худо-
жествено. Учителят насърчава към откриване на при-
лики в игровата танцувалност на мелодията, в лекия 
подвижен характер, свързан с темпово-динамичните 
особености, в текстовите добродушно-приветливи 
послания и, разбира се, по неравномерна пулсация на 
три. Разликите: в авторската  липсват диалектни думи 
(старинни думи от местен говор), ясна е идентичност-
та на композитор и поет, разпознавам е лирическият 
герой (детето говори в текста). За да провокира ин-
терес към композитора Добри Христов, учителят 
може да постави учениците в проблемно-познава-
телна ситуация, като ги попита какво биха си купили 
със спечелените парички от сурвакане. А после да им 
разкаже как с тях малкият Добри си е купил първия 
инструмент. Интересните факти от детските години 
впечатляват, затова може да се подберат и други.

На задачата за групово проучване е отделено спе-
циално място. В съвременния образователен процес 
социалните и гражданските компетентности, инициа-
тивността и предприемчивостта, уменията за събира-
не на информация при дейности в изнесена обучаваща 
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СЪБУДИ МЕ, МАМО
музика Добри Христов
текст Цанко Церковски

По какво си приличат и по какво се различават песните 
„Изгряла е месечинка“ и „Събуди ме, мамо“?

Как да работим в екип

Събуди ме, мамо,
слънце кат изгрява.
Събуди ме рано,
славей кат запява.

Искам да погледам
тез лъчи небесни.
Искам да послушам
славейкови песни.

Лъчите небесни
мен да се засмеят,
славейкови песни
скърби ще разсеят.

На полето, мамо,
сам да се порея.
Събуди ме рано
там да си попея.

1
ФОРМИРАМЕ

ЕКИП

3
НАУЧАВАМЕ

ОПОЗНАВАМЕ

4
ПОДРЕЖДАМЕ

5
ПРЕДСТАВЯМЕ

2
ИЗБИРАМЕ ТЕМА

Ръченицата в моя 
роден край

среда са важни. А в ДОС за оценяване резултатите от 
обучението на учениците чл. 15.(3), 21.(3) се залага на 
груповите практически занимания, сред които и рабо-
тата по проекти. В учебника по музика от първи клас 
предлагаме идеи за групова организация. Тук обаче 
сме използвали практическия интерес към ръченицата, 
за да покажем на малкия ученик последователността 
на едно проектно-базирано проучване – от избор на 
съекипници и правила, през начините за получаване 
и съхраняване на информация, до организирането на 
представителната изява и реализацията на крайния 
творчески продукт. Изпълнението може да е с разли-
чен обхват и времетраене според интересите и възмож-
ностите на учениците в класа, според отзивчивостта на 
интегрираните партньори от семейната и обществена-
та среда. Възможни са междупредметни връзки с око-
лен свят, български език и литература, технологии и 
предприемачество, изобразително изкуство.

Е-ресурс: Зад. 1 е лабиринт с откриване на метри-
чен модел на неравноделен тривременен метрум. Зад. 
2 е видео-клип с ръченица и предполага включване в 
творчески импровизации.

Урок 41: В СВЕТА 
НА МУЗИКАЛНИ 
ИНСТРУМЕНТИ. ФЛЕЙТА

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: запознаване с инструмента флейта.

Задачи на урока: разпознаване по външен вид и 
тембър на музикалния инструмент флейта; подбира-
не подходящи определения за тембъра на флейтата.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: “Рондино“ – П. Хаджиев.

Насоки за работа 
Флейтата e част от групата на дървените духови 

инструменти, макар и днес да се изработва от метал. 
Тя има наустник, през който се подава въздух. Зву-
кът, който издава флейтата, вибрира, трепти, звучи 
„въздушно“. В ниския регистър /ниските тонове/ тя 
звучи малко по-плътно и тъмно. Постепенно с при-
ближаване на високия регистър тонът изсветлява, 
става блестящ, лек и пробивен.

Рондино от композиторът Парашкев Хаджиев е 
за флейта с акомпанимент на пиано. Рондино озна-
чава кратко рондо. Не е необходимо на учениците 
да се разяснява, че рондото е специфична музикална 
форма. Все пак е добре те да се информират, че ко-
гато произведението се казва „рондино“ или „рондо“ 
основната мелодия се повтаря няколко пъти. Между 
повторенията звучат най-често контрастни мелодии. 

Кратката информация за живота на композитора 
Парашкев Хаджиев служи за обогатяване на общата 
култура на учениците. Не се цели те да бъдат наизус-
тявани от тях.

Е-ресурс
В задача 1 учениците „подреждат“ пъзел на флей-

та. Звучи и музика в изпълнение на флейта.
В задача 2 учениците наблюдават фрагменти от 

различни музикални инструменти. Те трябва да раз-
познаят кой от тях е на флейта. Отг. 3. – флейта. 

При Задача 3 учениците слушат откъси на ме-
лодии, изпълнени от три различни инструмента. Те 
определят кой от тях е в изпълнение на флейта. Отг. 
– вторият откъс. 
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РОНДИНО  
Парашкев Хаджиев 

Музикалните инструменти

Флейта Тя е стройна, тънка – с вид блестящ,
издава звук омаен, ефирен и трептящ.
За да засвири, с въздух я омагьосват,
пръсти пъргави по нея кръстосват.
Коя е тя?

Парашкев Хаджиев 
е български компози-
тор, пианист, музи-
кален педагог. Писал 
е музика за различни 
инструменти, за му-
зикален театър, 
много песни.

Избери думите, с които можеш да опишеш звука на флейтата:

Колко пъти прозвучава основната мелодия в „Рондино“?
Как се променя характерът на музиката?

В кой оркестър може да участва артистът, свирещ на флейта?

прозрачен
плътен

свет
ъл

нежен

груб
лек

УРОК 42: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: изграждане на представа за звуч-
ността на флейта.

Задачи на урока: определяне характера на му-
зика, изпълнена от флейта, свързване звучността на 
инструмента с характера на музиката в подходящи 
пример.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Знамето ни е трицветно“ – м. и т. 

Милан Митов; 
 ● за слушане: „Танц на тръстиковите флейти“ – 

П. И. Чайковски.

Насоки за работа 
Илюстрациите на страницата са свързани с цве-

товете от българското знаме (урокът е в навечерието 
на националния ни празник), има и сцена от балет 
(във връзка с принадлежността на музиката на Чай-
ковски към жанра на балета).

В урока продължава представянето на инструмен-
та флейта като се обръща внимание на характера му. 
„Танцът на тръстиковите флейти“ е част от балета 
„Лешникотрошачката“, с който учениците се запоз-
наха в урок „Танците и музиката“ (стр. 28). Танцът 
се изпълнява във второ действие след руския танц и 
малко преди валса на цветята. Солират три флейти. 
Звукът им е лек, нежен, ефирен, блестящ. Танцът от 
своя страна също трябва да изглежда по начин, който 
подхожда на звука на флейтите. Учениците може да 
се опитат да изпълнят свободни танцови движения, 
които в основата си да бъдат плавни, грациозни и из-
пълнени с лекота. 

Имайки предвид характера на флейтата, нейно-
то предназначение и приложение, второкласниците 
би следвало без особена трудност да отговорят на 
въпроса кое е подходящо да се озвучи с флейта. За 
стъпките на Баба Меца този инструмент не би бил 
подходящ. В зависимост от въображението на уче-
ниците, всеки от останалите примери, посочени в 
задачата, би могъл да бъде озвучен с инструмента 
флейта.

В урока учениците сравняват по звук, устройство 
и предназначение флейтата с тромпета и гайдата – 
духовите инструменти, изучавани от учениците до 
този момент.
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ЗНАМЕТО НИ Е ТРИЦВЕТНО
музика и текст
Милан Митов

Знамето ни е трицветно,
мило, хубаво, приветно.
Ний държиме го с ръчички
и обичаме го всички.

Ла-ла-ла… 
и обичаме го всички. (2)

Цветовете му са мили:
бял – снежинки лекокрили,
цвят зелен е на тревата,
а червен е на зората.

Ла-ла-ла…
а червен е на зората. (2)

ТАНЦ НА ТРЪСТИКОВИТЕ ФЛЕЙТИ       
Пьотър Илич Чайковски 

При кой от инструментите намираш прилика с флейтата?
 арфа   гъдулка   тромпет   тамбура

Кое е подходящо да се озвучи с флейта?
 песента на пойна птичка  ромолене на поточе  буря
 стъпките на Баба Меца  слънчева утрин  мотор

Какви движения са подходящи за изпълнение на танца от руския 
композитор Чайковски?
 леки      тромави      грациозни      груби      плавни

Е-ресурс
В задача 1 второкласниците слушат творбата на 

Толиб-хон Шахиди.Те трябва да посочат кое от че-
тирите заглавия подхожда на музиката. Отговор: 2. 
Птичи разговор. 

В задача 2 учениците разпознават българското 
знаме сред други национални флагове, съдържащи 
цветовете бяло, зелено, червено. Отговор: 3-ти флаг.

УРОК 47: МУЗИКАЛЕН 
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР. 
ЛАЗАРУВАНЕ

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разпознаване на характерни бе-
лези на лазаруването. Разбиране на обредността и 
смисъла на празника.

Задачи на урока: изпълняване на лазарски на-
родни песни; свързване на лазарки с лазаруване; ко-
ментиране на специфични елементи на празничната 
обредност; пресъздаване на празничното настроение 
и изразителност в изпълнението; откриване на при-
лики и разлики между песни (по критерии).

 
Основен музикален материал: 

 ● за пеене: Ой, Лазаре – народна песен 1; 
 ● за слушане: Ой, Лазаре – народна песен 2

Насоки за работа: Заглавието доизгражда пред-
ставите за празничния фолклорен календар, в който 
Лазаровден е пролетен празник. Някои от характер-
ните белези учениците ще разпознаят още в песента 
за разучаване – обхождането на домовете с поже-
лания за здраве и благодат. Песента е с ограничен 
тонов обем и вокално не би затруднила учениците. 
Метроритмически е ръченица и увлича в танцови 
движения. По време на разучаването ѝ може да се 
обсъди илюстрацията. Съпоставката с другите по-
знати празници от календара е полезна – мъжкото 
присъствие в коледарския обичай, в Сурва (първо-
начално), в кукери и женското в Лазарица. Ролята и 
на едните, и на другите е да благославят. В народ-
ните вярвания се смята за чест и щастие в дома да 
дойдат и коледари, и сурвакари, и кукери, и лазарки. 
Всички те пеят и наричат за добро, затова получават 
и дарове. Специфичното при лазарките са пъстрите 
премени и венците им от пролетни цветя – символ на 
живот. Учителят ще прецени доколко и как да дози-
ра информацията, с кои пролетни празници на други 
етноси ще търси допирни точки. Във всички случаи 
е от полза да се използват знанията по околен свят, 
да се изразява уважение и толерантност към другия. 

Втората песен дублира заглавието на първата. В 
игровата ситуация със състезателен елемент тя се 
слуша със задача да се открият прилики и разлики 
между двете песни по посочените критерии. Второ-
класниците ще усетят еднаквата мелодична линия, 
игривия характер, тембровото звучене на женски 
гласове и различния текст. В полето „друго“ уче-
ниците може да допълнят впечатления от тривреме-
нен неравноделен метрум, жанрова принадлежност 
ръченица, темпо, динамични особености, форми на 
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Кой ще открие повече прилики и 
разлики между двете песни? 

ОЙ, ЛАЗАРЕ
народна песен

Музикален празничен календар

Ой, Лазаре, Лазаре!
Тука първом дойдохме! (2)
Мома и момче найдохме. 
Я момата женете, 
я момчето годете.
Колкото шумки по гора – 
толкоз здраве у дома!               
Колкото песок у река – 
толкоз деца у дома! 

ОЙ, ЛАЗАРЕ
народна песен

Лазаруване

На Лазаровден моми с венци на главите и пъстри дрехи по-
сещават домовете. С песни и танци пожелават здраве, щас-
тие, късмет и плодородие, а хората щедро ги даряват с яйца 
и дребни подаръци. 

Заглавие

Текст

Мелодия

Характер

Гласове

Друго

битуването на песните днес...  Може да се обобщи, 
че сходствата и различията за резултат от устното 
предаване на народната песен.

Урокът дава възможност да се разкажат лични 
впечатления и емоции, да се пеят местни лазарски 
песни.

Е-ресурс: 
Зад.1 и 2 дават допълнителна любопитна инфор-

мация за лазаруването.  Зад. 3 цели разпознаването 
на песни от лазарската обредност от други народни 
песни.

УРОК 48: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване

Цел на урока: Осъзнаване символиката на ве-
ликденския празник. Проява на толерантност към 
мнения, предпочитания, способности.

Задачи на урока: отнасяне на песни към праз-
нична обредност; пеене на  тематично свързана пе-
сен от 1. клас и/или извънучилищен репертоар; спо-
деляне на лични преживявания и опит; уважение и 
подкрепа възможностите на съучениците в музици-
рането; умение за работа в екип.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Великденски звън – музика Стефан 

Русков, текст Розалина Паскалева

Насоки за работа: Естествено в урока ще при-
съства кратка беседа за лазарската обредност. Учи-
телят може да провокира усета за метроритмика, 
като запее „Ой, Лазаре“ в размер 5/8, а учениците да 
отмерват и броят неравномерно на две – повод да се 
припомнят знанията от предходния разтвор за пай-
душко хоро. След това песента може да се изпълни в 
оригиналния метрум на размер 7/8. 

Присъствието на детето в подготовката на велик-
денския празник е преживяно. Разговорът за Велик-
ден, за мястото му в празничния календар е добре 
да започне от познатото. Докъде ще се разпростре, 
ще реши учителят според педагогическата необхо-
димост. Важно е учениците да доловят нравствени-
те измерения на празника като жизнеутвърждаваща 
сила и добродетелност. Лични наблюдения и споде-
лени преживявания относно символиката може да се 
представят и обсъждат между отделните изпълнения 
на песента. Добре е да опишат как им въздейства, на 
кого, къде биха я изпели, защо. 

Изпълнението на задачата предполага индиви-
дуални и групови креативни решения. Лабиринтът 
свързва музикалния материал от 1. клас и други из-
вънучилищни източници с характерни елементи от 
пролетните празници в по-широк обхват – пролет-
ни кукери, Лазаровден, Цветница, Великден, Гер-
гьовден. А концертът в тон с пъстротата на родна-
та сезонна традиция дава възможност за спонтанна 
изява в разнообразни роли – солисти, хористи, тан-
цьори, оркестранти, диригент, водещи, репортери за 
отразяване на събитието. Добре е да се обсъдят по-
казатели за журиране, взаимооценка и самооценка. 
Може да се включат и музикални игри. А при изпъл-
нение на „Великденче“ е препоръчително да се изка-
же името на композитора Борис Кочев, а „Лаленце 
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ВЕЛИКДЕНСКИ ЗВЪН
музика Стефан Русков 
текст Розалина Паскалева

Звън камбанен се разнесе
в градове и над селца.
Пъстър празник ни донесе.
– Тичайте навън, деца!

Всички са щастливи, вижте – 
с грейнали лица, очи…
Обичта като огнище
светва с милион лъчи.

Звън великденски, чудесен,
с дъх на топъл козунак,
на яйце бораче с песен
възкреси доброто пак.

С коя песен искаш да участваш във Великденски концерт?

„Великденче“

„Лаленце се люлее“

„Други песни“

П Р А З Н И Ч Е Н

к о н ц е р т

се люлее“ да се представи като народна. В часовете 
по изобразително изкуство, технологии и предприе-
мачество би могло да се изготвят и нужни атрибури 
за възстановка на обредната символика.

Е-ресурс: 
Зад. 1 в междупредметни връзки с другите учебни 

предмети и извънучилищния опит проверява знани-
ята за традиционната великденска трапеза. В зад. 2 
учениците подбират определения за характера на пе-
сента „Великденски звън“.

УРОК 49: ПРАЗНИК 
И МУЗИКА

Вид на урока: за обобщение.

Цел на урока: Разбиране на основни форми на 
функциониране на музиката – в различни видове 
празничност. Проява на знания, умения и отношения.

Задачи на урока: Свързване, анализиране, ко-
ментиране на музикален репертоар с определени 
празници – национален, фолклорен, училищен, ли-
чен. Самооценка на възможности.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене и слушане: по избор, според задачите 

и начина на организиране на часа.

Насоки за работа
Основната идея на обобщителния урок ясно е от-

разена в началото на страницата: няма празник без 
музика. Под този надслов незабелязано се обобща-
ват знания, провокира се проява на умения, свързани 
с ученото след предишното обобщение и диагности-
ка. Нееднократно сме заявявали, че всички знания 
са важни, но по-важна е самата музика – тя е нався-
къде около нас, тя съпътства нашия живот. В много 
моменти сме насочвали вниманието към музиката в 
различни празнични моменти, а сега сме се опитали 
да ги съберем в тези страници. 

Как ще организирате този урок – като стандар-
тен час, като своеобразен музикален празник, като 
музикално състезание или…, зависи от вас. Задачи-
те могат да се комбинират и по различен начин, не 
непременно като в учебника. Но при всички случаи 
се изпяват песни по ваш избор и според желанието 
на учениците, но във връзка с конкретния празник. 
Слушане и отгатване на музика се свързва с друга 
част от задачите, но и се предлага подходящ реперто-
ар от самите ученици във връзка с определена праз-
ничност. Знанията за музиката са по отношение на 
жанрове,музикални инструменти, обредност, начин 
на отброяване, темпо, динамика, движение на тонове 
в мелодия.

Важен момент от часа е изразяването на лично 
отношение към музиката, както и самооценката на 
постигнатото. Предлагаме ви вариант с различна го-
лемина на позитивен възглас „ура“, отговарящи на 
добро, много добро, отлично представяне.
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Посочи верните отговори на въпросите.
 Кой пее лазарските песни?
 През кой сезон се пеят?
 Какво пожелават с тях?

Музиката е навсякъде около нас и с нас. Няма празник без музика. 

Каква музика звучи на сцената за честване на пролетните праз-
ници?
 валс    ръченица    право хоро    пайдушко хоро

По какво ги разпозна?

Празник и музика

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

Кои песни, свързани с родината и националния празник, знаеш? 
Посочи и техните автори. 
Кои от тях са марш?
Определи темпото и динамиката на песента „Татковина“.
Открий инструмента, който участва в изпълнението на „Тих бял 
Дунав“.

По какво различаваш музиката на марш от тази на право хоро?

Тих бял Дунав

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК

през пролетта
моми

здраве, щастие 
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За празника на училището нашият клас ще участва в състезание 
между класовете. Ще има и задачи по музика. Да проверим дали 
ще се справим. Кой звук от тромпета ще заслужим?

С коя песен ще поздравиш свой приятел за негов празник – с лю-
бима твоя или любима негова песен?

Каква музика звучи най-често на твоя личен празник?

Ако участваш в карнавал, кои от изучените песни ще изпееш? 

Посочи песни, които са ръченица. Изпей тази, която най-добре ще 
представи твоите изпълнителски, артистични и танцови способ-
ности.

Кой най-бързо ще разпознае песен по съпровода ѝ?

Коя е песента?

УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК

ЛИЧЕН ПРАЗНИК

Кой български народен танц се играе в бързо темпо, брои се рав-
номерно на две и често играчите са хванати в кръг?
Задай въпрос за друг български народен танц.
Предложи музика и за двата танца.

Е-ресурс
Предлагаме ви интересни прояви на функцио-

ниране на музиката: видео на изпълнение на право 
хоро, но във вариант на атрактивни устни хармо-
нички – дуо Лечеви; мажоретен състав. Учениците 
имат възможност да сглобят и музикален пъзел – на 
основната тема на „Пайдушко“ от П. Стайнов. Стан-
дартни са задачите за свързване на композитор със 
съответна творба – на песни и на инструментална 
музика.
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УРОК 50 – 51: МУЗИКА 
И ТЕАТЪР 

Вид на урока: за наблюдение.

Цел на урока: запознаване на учениците с харак-
терните особености на музикалният театър.

Задачи на урока: запознаване с видове музика-
лен театър.

Насоки за работа 
В урока се предвижда учениците да посетят/на-

блюдават представление, в което се изпълнява про-
изведение от жанра на музикалния театър, подходя-
що за тяхната възраст. Преди това е желателно те 
да се запознаят със съдържанието му, с историята 
на създаване, екипа, който го подготвя. Музикалният 
театър е жанр, който включва много различни изку-
ства – музика, танци, актьорско майсторство, лите-
ратура /поезия/, изобразително изкуство. Артистите 
са и певци, и танцьори. 

По отношение на музиката учениците може да по-
лучат информация за композитора, състава, изпъл-
няващ произведението, певците, диригента, озвуча-
ването. Авторите на поетичния текст, както и самият 
текст също биха предизвикали интереса на ученици-
те. Съдържанието на текста се претворява в музика 
от композитора, а след това от изпълнителя, който се 
съобразява с идеите, заложени в текста и музиката. 
За костюмите, декорите, осветлението, постановъч-
ната техника и др. се грижи сценограф. Благодаре-
ние на сценографията, която е вид изобразително 
изкуство, се допълва цялостното впечатление. Така 
се създава определена атмосфера, свързана с мяс-
тото и епохата на развитие на действието, за която 
учениците получават предварителна информация. За 
танците се грижи режисьор-хореограф, който създа-
ва танците и помага на артистите да ги изпълнят по 
най-добър начин. Танцовите движения по подходящ 
начин изразяват отношението на изпълнителя към 
музиката, съобразно неговата роля в постановката. 
За актьорската игра, цялостната визия и организа-
ция главна отговорност поема режисьорът. Всички в 
екипа работят съгласувано, репетират усърдно, за да 
се получи впечатляваща за всички постановка. 

Е-ресурс
В задача 1 предоставеният линк представя мюзи-

къла „Аладин“ на композитора Марио Балтаджиев 
по либрето на Иван Ангелов и Петя Миладинова; ав-
тор на песните е Иван Ангелов.

В задача 2 за учениците е предоставен друг линк 
на видео, част от постановка на мюзикъла „Трите 
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Музика и театър
Всеки от нас обича историите – весели, тъжни, интересни, 
вълнуващи. Има толкова много различни начини да разкажеш 
една история.  
Един от тях е театърът. Чрез него разказите оживяват на 
сцена пред погледите на публика. В театралната игра често 
се включват танци, музика, различни ефекти. Така става още 
по-интересно за зрителя. 
Историите могат да бъдат разказани и чрез музика. В тях геро-
ите пеят в голяма част от театралното действие. Музиката ги 
съпровожда и има водещо значение. Такива произведения са мюзикъ-
лът, операта, оперетата. А в балета артистите само танцуват.

Кое от изучаваните досега произведения във втори клас е част от 
музикален театър?
Пейте и театрализирайте изучени песни в клас и пред публика. 
Направете костюми и включете в играта подходящи предмети. 
С тях ще привлечете още повече вниманието на публиката.

Варненска детско-юношеска опера

феи и спящата красавица“ от композитора Димитър 
Констанцалиев, сценарий Теодора Попова, изпъл-
нява детска вокално-театрална формация „Таласъм-
че“. Мюзикълът е създаден по приказка на писателя 
Шарл Перо.
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УРОК 52: УПРАЖНЕНИЕ 

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: откриване на интегративна връзка 
между музика, танци, слово в музикалния театър. 

Задачи на урока: изпълнение на песни, подхо-
дящи за театрализиране, пресъздаване на характера 
на музиката при изпълнение с подходящи жестове и 
мимика, импровизиране на движения върху разноо-
бразна музика.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Песничка без край – м. и т. Мария 

Гашева. 

Насоки за работа 
Песента, която сме предложили, е изключително 

подходяща за театрализация. Редуването на говор с 
пеене, картините, които се пресъздават, двамата ге-
рои, които активно си взаимодействат и интересният 
текст дават възможност за създаване на различни ва-
рианти. След посещението/наблюдаването на поста-
новка на музикален театър, се очаква учениците да 
бъдат развълнувани от видяното и с готовност да се 
включат в дейности, свързани с театрализиране на 
песни. 

В урока се дава възможност на второкласниците 
да приложат знанията си за това какво включва една 
истинска постановка. Учениците могат да си разпре-
делят различни роли – на изпълнители и екип, който 
е необходим за подготовка на всички важни елемен-
ти. В зависимост от уменията и нагласите е добре 
учениците сами по желание да поемат отговорности 
по изготвяне на подходящо облекло, декор, сцена-
рий, мизансцен, танци и др. Интерактивните методи 
на работа са изключително подходящи за такъв тип 
дейности. 

Все пак трябва да се има предвид, че песента е 
нова и на учениците ще им бъде трудно да я изпъл-
няват с пеене и актьорска игра още в този начален 
етап. Затова не бива да има и големи очаквания за 
резултата. Постепенно с усвояването на текста, му-
зиката и структурата, учениците ще могат да влизат 
по-лесно в „роля“.

В урока е добре да се включат изпълнения на вече 
изучавани песни, подходящи за театрализация, да се 
театрализират музикалните приказки, изготвени в 
предишни часове.
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Изпълнете по роли.
Приятно изживяване!

Песничка без край
музика и текст Мария Гашева

– Докато те чаках, видях през прозорчето едно малко облаче.
Отначало то приличаше на топка, после на гъбка. 
А след това някой го разтегна и му поникнаха уши.

Ама че чудо, чудо, чудо, чудо, чудо!
Виж, по небето бяга облачето лудо.
Превръща се във разни странни животинки
и без бои рисува своите картинки.

– Обаче след това се намокри.
– Кой?
– Облачето.
– А, не…
– Да, да! Наду си сърдито сивите бузки, защото беше останало 
съвсем самичко на небето. Намокри се и заваля.

И стана мокро, мокро, мокро, твърде много,
сто локви ме поглеждат от асфалта строго.
И казват ми: „Недей да цапаш със крачета!
Не тръскай клонките от мокрите дръвчета!“.

– Ама ти не знаеш. 
– Какво?
– Облачето се изваля.
– А така…
– Изваля се, ти казвам. Цялото. На небето нищо не остана.
– Съвсем ли?
– Не, не. Остана слънцето.

И стана топло, топло, топло и горещо.
И още нещо, още много важно нещо – 
от локвичките даже капка не остана,
а за небето друго облаче се хвана.

– Е?
– Ами да де. Всичко май ще започне отначало.
– Облачето ще се протяга на небето. 
– А като му дотегне да виси горе – ще прави локвички по земята.
Тях пък слънцето ще ги гълта, защото е ожадняло.

Първо дете:

Първо дете:
Второ дете:
Първо дете:
Второ дете:
Първо дете:

Първо дете:
Второ дете:
Първо дете:
Второ дете:
Първо дете:
Второ дете:
Първо дете:

Второ дете:
Първо дете:
Второ дете:
Първо дете:
Първо дете:

– Изваля се, ти казвам. Цялото. На небето нищо не остана.

Е-ресурс
В задача 1 учениците съотнасят изображение на 

танцьори със съответен танц. Отговор: 
Изображение – название
Фламенко танцьори – испански танц
Танцьорки с народни носии – български народни 

танци
Двойка балетисти – балет
Танцуваща двойка в хват – валс
В задача 2 учениците отговарят на въпроса кои 

песни са подходящи да се „театрализират“.
Отговор: 1. – „Ой, Лазаре“, 5. „Валс на мушица-

та“, 6. „Пипи Дългото чорапче“.
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УРОК 53: ЕДНАКВОСТ 
И РАЗЛИЧИЕ В МУЗИКАТА 

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: определяне на еднаквост и разли-
чие в музиката.

Задачи на урока: определяне на еднаквост и раз-
личие в музиката по слух и с помощта на графични 
средства; определяне на еднаквост и различие при 
изпълнение на песни.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Защо усмихват се децата“ – м. С. 

Петкова, т. Й. Друмников; 
 ● за слушане: „Принцесата и граховото зърно“ 

– С. Борткевич.

Насоки за работа 
Учениците се запознават с основните формо-

образуващи принципи повторение и контраст. На 
страницата се представят достъпни за тяхната въз-
раст графични средства, които илюстрират различни 
варианти. Важно е учениците да осъзнаят, че еднак-
востта и различието в музиката имат свое значение. 

Еднаквост /повторение/ в музиката е принцип, 
който се проявява при малки структури (повторение 
на интонации, мотиви) или по-големи (повторение на 
тактове, фрази, теми, цели дялове и т.н). На този етап 
учениците трупат музикално-слухови представи за 
това. Те би следвало да наблюдават дали повторе-
нието е буквално или изменено в някаква степен в 
подходящи за това музикални примери.

Буквалното повторение утвърждава в нашето 
съзнание, че този момент е важен. Понякога самата 
музикална форма го изисква (както например в рон-
до-формата). Ако повторението е изменено, учени-
ците наблюдават в какво се състои това изменение. 
То може да бъде породено от промяна в мелодията, 
ритъма, тембъра, динамиката, начина на изпълнение 
или на др. музикално-изразни средства. 

Често се случва изменението в мелодията да бъде 
в нейния край. В някои случаи тя звучи първо неза-
вършено, в след това завършено. Подходящ въпрос 
към учениците би бил: “Изменя ли се мелодията при 
повторението и ако това е така къде се изменя – в на-
чалото, в средата или в края?“ Така учениците полу-
чават опора и могат да разчленят условно мелодията, 
за да сравнят отделни нейни моменти.

Изменението също има своята цел – то дава нов 
тласък в развитието на музиката. Изменението се 
отразява и на характера на музиката и е породено 
от необходимостта да се изрази определена идея. 
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ЗАЩО УСМИХВАТ  
СЕ ДЕЦАТА
музика Снежана Петкова
текст Йордан Друмников

Еднаквост и различие в музиката

Защо, защо усмихват се звездите,
повика ли ги весел звън?
Изпращат те от висините
вълшебството на твоя сън.

Припев:
Защо, защо усмихват се цветята 
със живи багри и лъчи?
Те блясъка на красотата
изпращат в твоите очи.  

Защо, защо усмихват се децата?
Във погледите им чета…
С усмивката на добротата
разхубавяват те света. 

Припев

ПРИНЦЕСАТА  
И ГРАХОВОТО ЗЪРНО
Сергей Борткевич

В музикалните произведения звучат различни мелодии. Ако се 
заслушаш обаче, ще чуеш, че има и мелодии, които се повта-
рят. Понякога такава мелодия звучи напълно еднакво няколко 
пъти. Друг път си приличат само отделни нейни части.  

Какво се повтаря в песента „Защо усмихват се децата“? А какво 
е различно?
Къде в „Принцесата и граховото зърно“ има еднаквост и къде – 
различие?
За кои моменти от приказката „Принцесата и граховото зърно“ 
разказва музиката?

музика Снежана Петкова
текст Йордан Друмников

Защо, защо усмихват се звездите,
повика ли ги весел звън?
Изпращат те от висините
вълшебството на твоя сън.

Припев:
Защо, защо усмихват се цветята 
със живи багри и лъчи?
Те блясъка на красотата
изпращат в твоите очи.

Защо, защо усмихват се децата?
Във погледите им чета…
С усмивката на добротата
разхубавяват те света.

Припев

Защо, защо усмихват се звездите,

Защо, защо усмихват се цветята 

Затова наблюдението на това какво и как се изменя 
е добре да се комбинира с търсене на причините за 
това /каква е идеята на композитора/. 

„Принцесата и граховото зърно“ е подходящ 
пример за буквално и изменено повторение. Първо 
имаме изменение в края на мелодията от типа неза-
вършеност/завършеност. Следва буквално повто-
рение на прозвучалото до този момент. Музиката е 
жизнерадостна, светла, ярка, игрива. Следва кратък 
дял, в който настроението е по-унило, музиката зву-
чи по-приглушено. Сякаш нещо започва да пречи 
на радостта, изразена от музиката от началото на 
произведението. След това отново буквално се по-
явява мелодията с нейното повторение от началото 
на произведението. Следва дял, в който музиката е 
различна. Тя звучи напрегнато, нервно, мрачно, ме-
лодията е накъсана, ритъмът отсечен. Тази мелодия 
се повтаря, но само в нейното начало. С прозвучава-
не на по-високите тонове следва засилване на напре-
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жението. Сякаш във въздуха е застинал въпрос без 
отговор…

Накрая се появява началната мелодия. Отново се 
чува как първия път е незавършена, а после звучи 
завършено. В самия финал на пиесата звучи музика, 
която по характер напомня тази от средата на произ-
ведението – по-напрегната, неспокойна.

След като учениците сами определят характера 
на музиката в различните дялове много лесно ще се 
сетят на кои моменти от приказката съответстват те.

Е-ресурс
В задача 1 учениците подреждат в две колони фи-

гури, в които откриват еднаквост или различие. 
Колона еднаквост Колона различие

Кръгове Усмивка, вълна

Триъгълници Сърце, стрелка

Звезди Плюс, минус

В задача 2 учениците слушат музикален откъс из 
Сонатина от Лудвиг ван Бетовен. Второкласниците 
разпознават в коя част има еднаквост и в коя – разли-
чие. Отговор: 1.Еднаквост в първата част и различие 
във втората.

В задача 3 си представят, че са композитори, кои-
то пишат произведение със заглавие „Ден и нощ“. 
Второкласниците трябва да съобразят как да звучи 
то в съответствие със заглавието  и да изберат ед-
наквост или различие като композиционен принцип. 
Отговор: б/ Различие.

УРОК 54: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: определяне на еднаквост и разли-
чие в музиката.

Задачи на урока: наблюдение и разпознаване на 
еднаквост и различие в подходящи музикални при-
мер и графични помагала; разпознаване и изпълне-
ние на музика в двувременен и тривременен равно-
мерен метрум; изпълнение на танца валс.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: „Валс шега“ – Д. Шостакович.

Насоки за работа 
В урока продължава работата, свързана с трупане 

на слухови представи, както и използване на вече на-
трупания опит за откриване на еднаквост и различие 
в музиката. „Валс шега“ от Д. Щостакович, както и 
други изучавани произведения дават възможност за 
наблюдения по отношение на това. Учениците могат 
да изработят палки, които да изобразяват „еднаква 
мелодия“, „различна мелодия“, „мелодия с леки про-
мени“. Символите, които могат да използват учени-
ците, могат да бъдат предложени от тях. Подходящи 
биха били например слънце, луна, слънце с малко 
по-различен вид.

Е-ресурс
В задача 1 учениците довършват твърденията, 

като сравняват цигулката и контрабаса. Отговори:
1.И цигулката, и контрабасът са направени от: 

дърво;
2.И цигулката, и контрабасът имат четири: струни.
3.Еднаквото при цигулката и контрабаса е, че се 

свири с: лък;
4.Цигулката и контрабасът се различават основно 

по: размер;
5. Цигулката и контрабасът имат различен по ви-

сочина: звук;
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ВАЛС ШЕГА 
Дмитрий Шостакович

В припева или в куплетите на песента „Защо усмихват се деца-
та“ текстът и музиката остават непроменени? 

Позна ли коя е песента? 

Мелодията в двата откъса е:

 напълно еднаква   напълно различна   с малки/леки промени

Опитай се да продължиш приказката.
В едно царство зла вещица омагьосала хората. Те забравили всич-
ки песни освен една – съвсем кратка. Тя звучала всеки ден – и в 
замъка, и по улиците, и в домовете... Но един ден в царството 
дошъл...

Открий 3 разлики:

Ама че чудо, чудо, чудо, чудо, чудо!

И стана топло, топло, топло и горещо.

В задача 2 второкласниците слушат откъс из 
„Малка нощна музика“ от В. А. Моцарт. Учениците 
наблюдават еднаквост и различие. Отговор: Двете ме-
лодии са еднакви в началото, но завършват различно.

УРОК 57: КОЙ ПЕЕ 

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: запознаване с тембъра на мъжки-
те гласове

Задачи на урока: разпознаване на мъжките гла-
сове по тембъра им; подбиране на подходящи сло-
весни определения за характера на музиката, изпъл-
нявана от мъжки глас.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Под нашата стряха“ – м. Б. Тричков, 

т. Р. Босилек;
 ● за слушане: „Калинка“ – м. и т. И. П. Иларио-

нов; „Що ми е мило и драго“ – народна, обра-
ботил П. Стайнов.

Насоки за работа 
В урока учениците се запознават с тембъра на 

мъжките гласове. Мъжките гласове са изключител-
но тембристи и могат да звучат по най-различен на-
чин. Причина за огромното многообразие е това, че 
мъжете имат по-дълги, по-големи като цяло гласни 
връзки, които създават по-ниски тонове /около ок-
тава по-ниско от женските гласове/. Това от своя 
страна е предпоставка да звучат повече обертонове, 
които насищат основният тон и го правят по-богат 
като тембър. 

По-големият гръден кош при мъжете от своя 
страна е условие те да имат и повече въздушен обем, 
който влияе върху интензитета, силата на пеене.

Често се случва по-високите мъже да имат по-ни-
сък глас, което има връзка с по-дългите гласни стру-
ни, отговарящи на по-нисък глас. Може да се напра-
ви сравнение с цигулката и контрабаса. 

Мъжките гласове могат да изпълняват музика с 
разнообразен характер – от мъжествени, сериозни, 
драматични до нежни, фини, грациозни мелодии. В 
урока се прави сравнение и между камерния мъжки 
хор, изпълняващ „Що ми е мило“ и многобройния 
хор от близо сто души, изпълняващ „Калинка“.

Учителят е редно да преведе и разкаже съдържание-
то на песента „Калинка“, тъй като тя е на руски език.

Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат откъси от изпълне-

ния на хорове. Те трябва да разпознаят кой от хоро-
вете е мъжки. Отговорът е хорът от третия пример.

В задача 2 учениците отговарят на въпроса какви 
гласове съставят мъжкия хор. Отговор: 2. Мъжкият 
хор се състои само от мъжки гласове.
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ЛЯСТОВИЧКА
музика Борис Тричков 
текст Ран Босилек

Под нашта стряха лястовичка във гнездо живей
и всяка сутрин слушам аз как чурулика, пей:

Припев:
Чурулик, чурулик…

На свойте мили мънички деца разказва тя
за въздух, за лъчи пустинни там накрай света.

Припев

Разказва им, че там на юг тече реката Нил
и в нея тя веднъж видяла страшен крокодил.

Припев

КАЛИНКА 
музика и текст 
Иван Иларионов

ЩО МИ Е 
МИЛО И ДРАГО 
народна песен 
обработил 
Петко Стайнов

Кой пее?

Чуйте изпълнението на „Калинка“ и „Що ми е мило и драго“. Как 
звучат мъжките хорове, които ги изпълняват? Кой от хоровете 
е по-многоброен?

Кой хор звучи по-високо: хор на момчетата или мъжки хор? Обяс-
нете защо.

Слушайте гласовете на мъже от вашето семейство: на татко, 
дядо, чичо или на други ваши близки. По какво се различават тех-
ните гласове?

Mъжките гласове могат да бъдат най-различни. Някои от тях 
звучат меко, нежно, други са леки, плътни, гръмки. Някои зву-
чат ниско, други – високо. В мъжкия хор те така се съчета-
ват, че се получава един букет от красиви гласове.

В задача 3 е предоставен линк на изпълнение на 
мъжки хор с интересно сценично поведение.

УРОК 58: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: разграничаване вокална от инстру-
ментална музика

.
Задачи на урока: изпълнение на песни с подхо-

дящо темпо, динамика и танцови движения за раз-
криване на образната им същност; възприемане на 
вокална музика с разнообразен характер. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Какво е вълшебство“ – м. Т. Русев, 

А. Косев, т. Д. Михайлов; 
 ● за слушане: „Родна реч“ – м. Д. Христов, т. Ран 

Босилек; „Хор на войниците“ – Шарл Гуно.

Насоки за работа 
„Хор на войниците“ от операта „Фауст“ на Шарл 

Гуно е в изпълнение на мъжки хор, което допринася 
за затвъждаване на знанията им от предишния урок. 
Хорът на войниците в началото звучи мощно, мъ-
жествено, героично, решително. В средата характе-
рът се променя – музиката става по-лирична и нежна. 
В края отново се възвръща първоначалното звучене.

Въпреки че мъжките хорове могат да изпълняват 
практически всякакъв вид музика, в повечето случаи 
те излъчват достойнство и респект; създават тър-
жествена обстановка. Затова отговорите от задачата 
за това в какви случаи е подходящо да звучи изпъл-
нение на мъжки хор са: на честване на национален 
празник; на официално събитие; на концерт.

В урока учениците слушат и песента на Добри 
Христов „Родна реч“, която е в изпълнение на дет-
ски гласове. Тъй като наближава 24 май, с учениците 
е добре да се поговори за значението на празника. С 
песента те ще получат и своеобразна емоционална 
нагласа за него.

Е-ресурс
В задача 1 учениците си припомнят „Хор на вой-

ниците“ от Шарл Гуно. Те трябва да отговорят на 
въпроса с кои думи може да се опише звученето от 
края на произведението ? Отговор: 1. Мъжествено, 
3. Достойно, 4. Гордо. 

В задача 2 второкласниците посочват кое от чети-
рите изображения подхожда за „Хор на войниците“ 
от Шарл Гуно? Отговор: 2. Снимка на пеещи войни-
ци в униформи.
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УРОК 59: УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване.

Цел на урока: обогатяване на общата и музи-
калната култура във връзка с Деня на славянската 
писменост и култура.

Задачи на урока: запознаване и изпълнение на 
музика, посветена на Деня на славянската писменост 
и култура; изпълнение на песни, свързани с обичта 
към Родината с подходяща динамика; наблюдение на 
различни видове гласове.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: „Слава вам, творци велики“ – попу-

лярна мелодия,  т. Ц.  Гинчев. 

Насоки за работа 
На страницата освен нова песен за пеене са пре-

доставени разнохарактерни задачи. Урокът предста-
влява своеобразно обобщение на наученото в по-
следните часове. Също така учениците би било добре 
да изпълнят музика, имаща отношение към празника 
на славянската писменост и българската култура – 
24 май. Може да се изготви и кратка програма, обе-
диняваща различни „номера“. В списъка могат да се 
включат подходящи песни, като към тях се добавят 
произведения за слушане, стихове, рисунки и фото-
графии. На тези, които обичат да съчиняват, може 
да се даде задание да напишат какво означава за тях 
празника. След като се уточнят „номерата“ в про-
грамата, е добре те да се подредят така, че да се до-
пълват или контрастират като съдържание. Така уче-
ниците ще имат възможност да проследят принципа 
„еднаквост/различие“ и в сфера, различна от музи-
кално-формалната. Това ще даде възможност да има 
редуване на различни участници, а и за „публиката“ 
ще бъде по-интересно.

Е-ресурс
В задача 1 учениците посочват кои от изображе-

нията са на светите братя Кирил и Методий. Отго-
вор: изображения 1 и 3.

В задача 2 второкласниците посочват коя музика 
е подходящо да звучи на празника на светите братя 
Кирил и Методий? Отговор: 2 и 3.

Саундтрак от известна игра с африкански привкус
песента „Татковина“.
Песента „Родина“
Песента „Рок игра“
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СЛАВА ВАМ, ТВОРЦИ ВЕЛИКИ
популярна мелодия 
текст Цани Гинчев

Слава вам, творци велики 
на славянското писмо!
Вий очите ни открихте 
за наука и добро.

Припев:
Славим паметта ви, 
братя просветители,
на славянските народи – 
първите учители.

Имената ви свещени 
векове покриват с чест.
Ние, малки ученици, 
с песни ще ви хвалим днес.

Припев

Какви песни и друга музика звучат за Деня на славянската пис-
меност и култура? 
Кой изпълнява песента „Слава вам, творци велики“?
 мъжки хор    детски хор    женски глас    мъжки глас

Как ще се промени характерът на песента, ако променим тем-
пото и динамиката?
Коя схема е вярна за нея?    

Нарисувай движението на мелодията на думите Слава вам, тво-
рци велики…
В картинките е скрито мъдро народно пожелание за празника. 
Прочети го.
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УРОК 62: СВЕТЪТ 
НА МУЗИКАТА

Вид на урока: за обобщение.

Цел на урока: Прилагане в нова ситуация на 
знания, умения и отношения, свързани с основни 
области на компетентност – музикална практика, 
елементи на музикалната изразност, музика и игра, 
музика и общество.

Задачи на урока: Решаване на обобщителни за-
дачи (текстови, изпълнителски – вокални, инстру-
ментални и танцови), свързани с глобалните теми от 
учебното съдържание. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене и слушане: по избор, според задачите 

и начина на организиране на часа.

Насоки за работа
В последния обобщителен урок ви предлагаме 

четири главни области на обобщаване на знанията, 
уменията, отношенията в света на музиката за вто-
рокласника: Музикалните инструменти, Как музика-
та разказва, Музика и театър, Мога да музицирам. 
Всяка от тях сме наситили с интересни, атрактивни, 
но в максимална степен предполагащи степен на об-
общение задачи.

Музикалните инструменти сме групирали в две 
познати вече за второкласниците групи и трета – 
включваща различни инструменти. Необходимо е 
визуално разпознаване и назоваване, но и по-висо-
ка степен на познавателна активност: групиране по 
други признаци – например големина, свирене с и 
без лък, народни – други инструменти. 

Светът на музиката е необятен, защото безкрайни 
са нейните възможности да изразява чувства и на-
строения, да подражава на звуци от природата и за-
обикалящия ни свят, да изобразява с музикално-из-
разни средства пейзажи и портрети. Тези важни за 
музиката същностни характеристики се извеждат с 
картинни ребуси и подсказващи елементи. Важен 
момент е подкрепата им с конкретна музика.

Обобщителна схема за анализиране на песен по 
определени параметри сме дали за песента „Валс на 
мушицата“, а вие можете да я приложите и за други 
песни и музика. Липсващите елементи могат да бъ-
дат: характерът на припева е игрив, закачлив; мело-
дията в припева се движи със скокове в началната 
фраза, с постепенно движение нагоре и надолу във 
втората половина; темпото в куплета е умерено, в 
припева се променя – забързва; динамиката в при-

пева би трябвало да се отрази с по-наситен цвят – 
по-силна е спрямо куплета; начинът на отброяване 
в припева е еднакъв с този на куплета – равномерно 
на три.

Музиката живее понякога в неразделно единство 
и с други изкуства. С това изречение и със снимките 
се провокира разговор на тази тема, както и отнасяне 
на позната от часовете музика към театъра.

Изпълнителската дейност насочваме към проявя-
ване на преценка за избор на репертоар за най-до-
бро представяне, към изпълнение на кратка музика 
по зададена графична схема (отразяваща височина 
и трайност на тонове, в съчетание с текст), както и 
към последваща оценка и самооценка – с емотико-
ни, отговарящи на не ми допада, допада ми, много 
ми допада.

70

Звукът на музикалните инструменти се получава по различен 
начин, който определя и групирането на музикалните инстру-
менти.
Досега знам за две групи.

Кой ще успее най-бързо да подреди по големина всички изучени 
струнни инструменти? 
Разпредели в групи всички струнни инструменти, които знаеш: 
големи – малки, български народни – други, свири се с лък – свири 
се без лък.
Подбери подходяща дума към всеки инструмент.
 арфа   звънлив
 китара  блестящ
 тамбура   дрън-дрън
 флейта  нежен
 кавал   свистящ

Светът на музиката

УДАРНИ СТРУННИ ДРУГИ
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Е-ресурс
Първата група задачи се свързват с разпознава-

не на музикални инструменти – по външен вид и по 
тембър: влачат се картини към надпис, разпознава 
се звук на цигулка, китара, гъдулка. Втората група 
задачи изискват свързване на познати жанрове със 
съответна схема – марш, право хоро, ръченица, валс, 
пайдушко хоро; разпознаването им в звучаща музи-
ка в реда валс, право хоро, пайдушко хоро, марш, 
ръченица; допълване на изречения с думите настрое-
ния, чувства, звуци, пейзажи, портрети. Верният от-
говор на следваща задача по отношение на песента 
„Калинка“ е изречението: Музиката на „Калинка“ е 
авторска руска песен – ярка, жизнена, въодушевена, 
в изпълнение на мъжки хор, с променящо се темпо, с 
разнообразна динамика.

УРОК 63: МУЗИКАЛЕН 
ПАРК

Вид на урока: за диагностика на изходно ниво

Цел на урока: Изявява на музикални способ-
ности. Прилагане базисни знания, умения и отноше-
ния в изпълняване, слушане, оценяване и разбиране 
на музиката. Мотивиране избор и предпочитания. 

Задачи на урока: пеене песни от училищен и из-
вънучилищен репертоар с изява на лично отношение 
и емоционалност; определяне мелодия, характер, 
темпо, динамика във вокална и инструментална му-
зика; визуално и темброво разпознаване на музи-
кални инструменти, групиране в народни и струнни; 
разпознаване на изучаваните жанрове в изпълнение 
на различни формации; коментиране на присъстви-
ето на жанровете в ежедневието и празничния ка-
лендар; назоваване на три имена на композитори на 
песни и инструментални произведения от училищ-
ния репертоар; двигателно и графично моделиране 
на равномерна и неравномерна пулсация на две и на 
три; разпознаване на песен по графична схема; ко-
ментиране на тонови трайности, мелодическо дви-
жение, еднаквост и различие; импровизиране на рит-
мичен съпровод; използване на музикални понятия в 
разнообразни дейности.

 
Основен музикален материал: за пеене и слу-

шане: по избор.

Насоки за работа: От заглавието е видимо, че 
логиката на предходните две диагностики е съхране-
на. Игровите предпоставки насърчават желанието за 
участие и себеизразяване чрез общуването с музика-
та. Аналогично на урока за изходяща диагностика от 
първи клас, и този е конструиран като своеобразно 
музикално CV в „аз“ форма. Идеята е отново второ-
класникът, припознавайки себе си в героя повество-
вател, да се почувства окуражен за изява. В илюс-
трацията с момичето и момчето, които отбелязват 
нов ръст върху стенен метър, доверително привна-
сяме увереност в личния прогрес. 

Ръководили сме се от изискванията на учебната 
програма оценяването на индивидуалните постиже-
ния на учениците да се осъществява предимно уст-
но, като се стимулира музикалната изява, свързана с 
пеене и с възприемане на музиката. За улеснение на 
учителя в документирането на ученическото портфо-
лио идентично с предходните уроци за диагностики 
предлагаме писмен формат на оценяване. Той е ва-
риант за разпечатване на задачите от урока. В класа 
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Пораснах с още една година... Музиката е с мен –  
у дома, в училище, в игрите... . 
В този музикален чуден парк мога да се забавлявам.
Мога и сам, и с приятел да вляза в парка и да се спра-
вя с музикалните загадки.
С удоволствие ще изпея толкова песни, колкото топ-
ки преброя.

Музикален парк

Дори и в игра, щом чуя съпровод на позната песен, я запявам.

Зная кои думи да избера за всяка музика, която изпълнявам или 
слушам. 

Мило

Бавно Умерено Бързо

Решително Тропливо Ведро Трепетно ?
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Тихо

Силно

предварително ще се обсъдят критериите за оценя-
ване и самооценка. Чрез символа в края на диагно-
стиката отново деликатно сме подкрепили процеса 
на самооценяване с качествен показател (дартс с де-
сетка в целта…). Разбира се, учителят в творческото 
взаимодействие с учениците си има пълната свобода 
за други идейни решения.

композитора. Учителят диагностицира трайността 
на музикалната памет, възпроизвеждането на инто-
нация и метроритмика, синхронизира ли се изпълне-
нието с общата звучност и съпровода, пресъздава ли 
се характерът на песента. 

Урокът продължава с аналитично-изпълнител-
ски и аналитично-слушателски дейности относно 
елементи на музикалната изразност. Важно е харак-
теристиките за темпо и динамика да се съчетават с 
определения – предложните или допълнени от второ-
класниците, за характер и изразителност.

С комплексен диагностичен характер са и задачи-
те от с.74 и 75.

Първата задача е в съответствие с очакваните 
резултати от учебната програма ученикът да пее 
според възможностите си пет авторски или народни 
песни, изучавани в училище и предпочитана детска 
песен от извънучилищен репертоар. Топките с този 
брой от илюстративното изображение са забавно-иг-
ровият ориентир. Задачата разкрепостява и за раз-
нообразни съпътстващи дейности. От изпълнението 
учителят ще получи информация за компетентности-
те в соловото/колективното пеене, метроритмиче-
ското отразяване на музиката, личните/партньорски-
те предпочитания, емоционалното съпреживяване. 
Подходящи игри с цел предпазване на детския глас 
от претоварване са „Щафета“ (пеене по групи, посо-
чени от учителя) „Светофар“ (редувано изпълнение 
на глас и наум по визуално-цветови указания), „Пей 
като мен“.

Следва разпознаване на песни по съпровод. Ос-
вен заглавието, е важно учениците да посочват и 
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Знам коя музикална творба от кой композитор е.

Мога да назова музикалните произведения, чиито откъси чувам. 

Познавам и различавам много музикални инструменти. Мога да 
упътя всеки музикален инструмент към неговите събратя. 

„Месечинка“

„Хоро“

„В родината“

ВОКАЛНА 
МУЗИКА

СТРУННИ 
ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТАЛНА 
МУЗИКА

НАРОДНИ 
ИНСТРУМЕНТИ

ПЕТКО СТАЙНОВ

ТОНЧО РУСЕВ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ

Учениците разграничават вокална от инструмен-
тална музика паралелно с разпознаването на музи-
кални произведения по техни характерни откъси. И 
тук в случай, че учениците назоват авторска творба 
без да посочат композитора, учителят ще попита за 
името му и ако се наложи, ще припомни. Коменти-
рат се солови и хорови изпълнения, темброви спе-
цифики на човешки гласове, на солиращ музикален 
инструмент,  разпознава се оркестър. 

Втората задача на страницата е за визуално и 
темброво разпознаване на музикалните инструмен-
ти. Прави впечатление присъствието на всички, по-
знати от 1. клас досега. Това обвързва актуалния 
образователен етап с предходния чрез принципите 
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за повторност, спираловидност и активност. Така са 
конструирани всички задачи в урока. Условието на 
задачата провокира преминаване от равнище на се-
тивност към равнище на обобщеност, абстрактност и 
приложимост. Китарата, арфата, гъдулката и тамбу-
рата ще се „упътят“ към „събратята“ им от групата 
на струнните музикални инструменти. Но гъдулката 
и тамбурата могат да „отпътуват“ и в другата посока 
при народните инструменти заедно с тъпана и кава-
ла. Последното изречение дава право да се обоснове 
личният избор.

В следващата задача трябва да се назовават име-
на на трима композитори на песни и инструментални 
произведения от училищния репертоар: „Месечин-
ка“ на Петко Стайнов и „В родината“ на Тончо Русев 
(песни), „Хоро“ на Веселин Стоянов (инструментал-
на творба). Задачата дава възможност и за песенни 
изпълнения. 
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Мога да запея тази песен. В нея откривам: 

 само кратки тонове 
 само дълги тонове 
 кратки и дълги тонове 
 скок в мелодията.                                   

Очаквам с нетърпение срещите ми с музиката да продължат и 
в трети клас! 

Мога сам да съчиня съпровод на своя любима музика.

Когато пея и слушам музика, с радост се движа с нея, танцувам... 
Това ми помага да разгадая загадката на пеещия фонтан.

                 

Сед- на-
ла

в гра- ди-

на

Това ми помага да разгадая загадката на пеещия фонтан.
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Целите на първата задача на страницата са също 
многопластови. Учениците разпознават песен по ней-
но начало. Подбраната „Над люлката“ е дидактично 
подходяща. В откъса графично се разпознават трай-
ности, отговарящи на цяла, половина и четвъртина 
нотна стойност. Наблюдава се постепенно движение, 
повтарящи се тонове, но няма скок. След изпяване и 
обсъждане трябва да се посочи верен отговор „крат-
ки и дълги тонове“. Може да се наблюдава и коменти-

ра еднаквост в мелодичното движене на първите два 
стиха и различие в третия и четвъртия стих.

Загадката на пеещия фонтан създава позитивни 
емоции и настроение. Учениците свързват графичен 
модел на метрум с музикален жанр. Коментират при-
съствието на музикалните жанрове в разнообразна 
музикална среда. Възможни са разнообразни дей-
ности за въвличане във вокално изпълнение – загад-
ки, песенни викторини, играта „Развален телевизор“ 
(изпяване „без глас“), „Кълвач“ (ритмично почуква-
не на началото на песен). Движенията с музиката и 
танцови импровизации са съобразно характеристи-
ките на познатите музикални жанрове. Между дви-
гателните активности може да се поговори и за при-
съствието на музиката в зимния и пролетния празни-
чен календар. 

Последната задача е също творческа. Подходяща е 
груповата организация. Импровизирането на ритми-
чен съпровод по любима песен изисква първо моти-
виране на вокалния избор, а след това на инструмент, 
на начин на звукоизвличане. Следва съчиняване на 
ритмичен съпровод. За да се избегне дублиране на 
съпровождащите инструменти в „оркестъра“, е добре 
с помощта от учителя графично да се запише всяка 
отделна партия на дъската. Групите на пеещи, оркес-
тър и танцуващи може да се редуват. А при много 
заявени желания е възможно продължение в други 
учебно-организационни форми. 

Повод да се назоват музикални инструменти, които 
не са присъствали в „оркестъра“ на второкласниците, 
е последната картина в учебника. Тя е интригуваща 
препратка към нови срещи с музиката в трети клас. 

Вярваме, че в атмосфера на положителни нагласи 
ученикът ще се чувства комфортно да се изявява и 
самооценява, а учителят ще получи нужната инфор-
мация за развитието и напредъка на своите ученици, 
за да прецени какво и как да коригира и утвърждава 
в следващата учебна година.

Е-ресурс:
Стр. 73 Предвидили сме за разпечатване работен 

лист със задачите от този диагностичен урок. Зад. 2 е 
атрактивен музикален пъзел на песента „Знамето ни 
е трицветно“  

Стр. 74 Зад.1 представлява вариант на интерак-
тивна карта на музикално произведение (от с. 76). 
Разработена е на универсален принцип под формата 
на работен лист за разпечатване. Следващите ресур-
си са електронен вариант на задачите с прослушване 
от страницата.


