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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Благодарим ви, че и тази година избрахте нашия нов комплект по музика за трети клас! Искрено се
надяваме работата с него да донесе на вас и на вашите ученици удоволствие, удовлетворение, щастие.
Отново сме се постарали в тази книга да дадем нашите принципни позиции в интерпретирането на
изискванията на ДОС и учебната програма, както и конкретни насоки за работата във всеки час. Приемете ги като професионална подкрепа, за да сте спокойни и уверени, когато планирате и разработвате
учебните часове. Екипът ни, създаде отново учебник, който отразява напълно същността и спецификата на музикалното изкуство, на особеностите на преживяването на музиката и овладяването на знанията за нея в неразривно единство; който дава пълноценна възможност на третокласника да се потопи в
тайните на музиката, да разшири своите музикални впечатления, знания, умения и компетентности, за
да е радостен и успешен пътят му в света на духовното израстване.
И електронният вариант на учебника отново атрактивно и интерактивно подпомага общите ни усилия за изпълнение на съвременните тенденции в образованието. Съдържа повече от сто допълнителни
ресурса – задачи от различен вид, на различно познавателно и творческо ниво; цялата музика – всички
аудио файлове, заглавията на които се намират по страниците на учебника; още допълнителна музика;
видео файлове; линкове в подкрепа на темите; материали за разпечатване – работни листове за портфолиото на учениците, ноти на песенния материал.
Комплектът по музика за трети 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 аранжирани
в различни стилове и със съвременно звучене); цялата музика, предвидена за слушане в час.
Пожелаваме ви успешна и удовлетворителна работа!
АВТОРИТЕ
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ЗА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
Комплектът по музика за трети клас е напълно съобразен с държавните образователни стандарти, с програмата по музика за трети клас. За разработването на учебника екипът ни се ръководи от принципни позиции
относно интерпретация на програмните изисквания в предишните класове, при изработването, структурирането и изпълването на комплекта за трети клас със съдържание. Тези позиции дават основен облик на всички
реализирани от нас виждания върху страниците на учебника, върху осъществяването на всички съдържателни
концептуални решения.
Най-важното в един учебник по музика е самата музика, която ще присъства в часовете. Важни са и знанията за нея, но те сами по себе си, без обвързването им със звучаща музика в часа, не развиват и не формират музикална култура и не са белег на духовност. Чрез музиката се осъществяват всички цели и задачи на
музикалното образование и възпитание в българското общообразователно училище. Затова в часа по музика
трябва да звучи разнообразна от различни гледни точки музика. Общуването с музикалното изкуство като условие за изграждането на музикалната култура се осъществява в часа по музика чрез дейностите музициране
(пеене на песни, свирене на музикални инструменти), танцуване и разнообразна двигателна дейност с музика,
възприемане на музика. Именно реално звучащата музика трябва да е основа за овладяването на определените
от програмата знания. Затова предлагаме музика, която в максимална степен да изпълва часовете по музика.
Приоритетно продължаваме да разполагаме заглавията на музиката в горната част на страницата в учебника
и това, както вече знаете, не е случайно. Важна е музиката, тази, която звучи и насища всички останали дейности
със съдържание. Предлагаме ви и друга допълнителна музика – в електронния вариант на учебника, в контекста
на различни задачи. Така сме спокойни, че ви предоставяме възможности за пълноценно общуване с музикалното изкуство, с висока степен на използване на когнитивния, образователния и възпитателния му потенциал. Вече
тези от вас, които използват нашите учебни комплекти знаят, че се открива нов музикален репертоар (и за пеене,
и за слушане) във всички видове уроци (определени според учебната програма), а не само в тези за нови знания.
Защото водеща е музиката, защото и чрез нова за часа музика учениците затвърдяват, преговарят или обобщават
знания за музиката; наблюдават и анализират различни аспекти от съществуването на музикалното изкуство.
В учебника са включени 36 разнообразни песни за пеене: класически детски песни, нови песни, народни
песни; от различна трудност; със съвременни аранжименти на съпровод, както и със съпровод на народни
инструменти; за решаване на определени дидактични цели и задачи; с различни актуални послания. Не бива да
забравяме, че пеенето на песни е основна, най-достъпна, най-активна дейност за учениците, която подпомага
в максимална степен развитието и формирането на емоционалния и интелектуалния им потенциал; чрез която
се изпълняват значителна част от целите и задачите на музикалнообразователния процес в тази възраст. Във
връзка с различния песенен репертоар препоръчваме плуралистичен подход при работа с учениците – всеки
има право на личен вкус, пристрастия, критерии; всеки трябва да зачита и уважава мнението и избора на другия; никой няма право да налага на някого какво да харесва или не. Постарали сме се този подход да намери и
реално послание на страниците в учебника с подходящи задачи (например с. 10).
Тук е подходящо да включвате и други песни извън учебника. Критериите за това са обвързаност в различен
контекст със съдържание и дейности, съобразяване с изпълнителските възможности и светоусещане на учениците.
Предлагаме 54 произведения за слушане, както и 10 музикални примера – музика, която е разнообразна от
различни гледни точки, с ярки образно-емоционални послания, от различни времена, в различни жанрове, за
различни изпълнителски състави, за осмисляне на музикално-изразните средства и новите понятия. Музика се
съдържа и в многобройните допълнителни електронни ресурси – дидактични, жанрови или илюстративни, или
просто за обогатяване на музикалния опит на третокласниците.
Целта на използваната музиката за слушане е преди всичко учениците да изпитат удоволствие от преживяването ѝ, приятни мигове и радост от общуването с нея, независимо от конкретните задачи, които преследваме
с нейното анализиране от различни гледни точки.
Продължава целенасочената работа за осмисляне на музикалния език на музиката, за оценка на музикалнообразния ѝ характер, за това къде и как се слуша музика, за развитие на комуникативните способности на учениците при вербализирането на всички послания на музиката, за разкриване на асоциативната ѝ природа, за изграждане на емоционална отзивчивост, за стимулиране на интереса и преживяването при общуването с музика.
Затвърдяват се жанрове – право хоро, пайдушко хоро, ръченица валс. Разпознаването на различни инструменти
се разширява с кларинет, орган, акордеон, електрическа китара, кийборд. Важен момент е спираловидното
разгръщане на проблемите за формите на функциониране на музиката – вчера и днес, социалната ѝ функция в
различни измерения. Тайните на музикалния език и музикалната изразност се разширяват с възможностите за
записване на музиката и познаването на петолиние, ключ сол, нотни стойности, тонови имена, размер,
такт, знаци за повторение и за първи и втори край. Напомняме, че нотното писмо е медия, посредник, че
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познаването ѝ не носи истинското преживяване и съпреживяване на музиката, не изгражда музикална култура
така, както реалното общуване с музикалното изкуство. Затова не бива да се прекалява с така наречената нотна
грамотност, още повече че и в учебната програма не е заложено пеенето по ноти, а само познаването на графичната символика на тази писменост. Важен момент е свързването на задачите и музиката с визуализациите в
учебника – с рисунки, снимки, фигури, схеми и да се търсят други илюстративни материали – за насочване на
учениците към определени извънмузикални асоциации, да се провокира и развива такъв тип мислене. Продължава целенасочената работа за търсене на словесни определения за характера, посланията, изразителността и
изобразителността на музиката, за чувствата и мислите, които предизвиква, като стремежът е за обогатяване
на речника в тази посока. Необходимо е да се насърчава фантазното, образно мислене чрез подходящи задачи.
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 дейности.
Изграждането на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, социални, познавателни и други компетентности у ученика е възможно единствено в музикалнодейностна среда – музициране, възприемане, импровизация (творческа дейност). В трети 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 продължава свиренето по метроритмичен модел. Ново е включването и на нотни леки партитури, а не само на графични във връзка с овладяването на нотното писмо. 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. Примерите започват със свирене по метричната
пулсация – на всяко време, с прескачане на слабите времена (т.е. само на силните времена), а по-късно – комбинации от тях и др. ритмични стойности.
Творческата дейност и в трети 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. Трябва да продължи 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“ и „модели“. Нови са задачите в учебника за трети клас за съчиняване на метроритмични примери по зададен текст, по
различни модели – на познати хора и танци. Постепенно, след успешни опити за съчиняване по тези модели,
може да се премине и към мелодизиране на текст – по определен метроритмичен модел или без такъв. Да не
забравяме, че творческата дейност е и емоционална отзивчивост, формулиране на интересни отговори на поставени казуси и въпроси и затова трябва да ги поощряваме. Напомняме, че творчески процес е и пренасянето
на определен модел, опит от свирене по образец върху друга музика, като свиренето и изборът на инструменти и начин се съобразява с характера на музиката, динамиката, темпото и др. Към този етап на творчество се
пристъпва, когато учениците вече са осъзнали метрума като редуване на силни и слаби времена и го отразяват
правилно, 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 комбинирането на различни модели.
Творчески е и процесът на импровизиране на танцови движения върху характерна музика, творчески са
задачите за подбор на музика по уточнени критерии, за продължаване на мелодия.
Двигателна дейност се осъществява според областта на компетентност „Музика и игра“, според глобална тема „Музика и движение“. Тази дейност в трети клас изисква продължаване на работата за основни
танцови движения на определени танци, но и конкретното им танцуване – право хоро и ръченица. Учениците
се вслушват в музиката за танцуване, учат се активно да я възприемат, да се съсредоточават. Творческа е изявата за импровизиране на танцови движения върху характерна музика – според характера й, според жанровата
ѝ специфика, според бързината, динамиката, метрума и др. Предлагаме ви нов тип задачи – за създаване на
маршов спектакъл, на танцова „приказка“ на определена тема, с определено мото.
Голямо значение има формирането на ключовите компетентности чрез обучението по музика. Многостранни са връзките, които касаят както други учебни предмети, така и интеграцията с други изкуства, с общовъзпитателната функция на заниманията с музика. Само чрез такъв подход в работата, чрез непрекъсната мисъл за призванието ни да се грижим за подрастващото поколение е възможно изграждане на цялостна и единна представа за света у учениците. Затова, съвсем целенасочено, сме натоварили с много междупредметни връзки всички обобщения.
Споделяме и някои мисли – принципни позиции, които смятаме за основни, надпредметни, защото това е
една от приоритетните цели на образованието въобще, свързани с мисленето на учениците. Независимо че
предметът е музика, учителят трябва да работи за изявяване на познавателните, творческите възможности
на учениците, като акцентът приоритетно е провокиране на мисленето, защото то е необходимо на всеки,
независимо в коя област ще се реализира; мислене, чиито постоянни и доброжелателни партньори, особено в
детската възраст, са фантазията и въображението и, разбира се – радостта при общуването с музика. Трябва
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да гледаме достатъчно широко на музикалното образование – в неговата цялост, с оглед и на етичното, и на
гражданското образование, и на…
Формите и методите на оценяване в трети клас по музика се съобразяват както с общите изисквания
на МОН, така и със спецификата на музикалното изкуство. Важно е да оценяваме желанието за музициране,
за участие в екипна работа. Качествената оценка трябва да стимулира музикалната изява, свързана с пеене
и слушане на музика. Необходимо е стремежът да поощряваме творческото отношение и артистизъм в тези
дейности да е постоянен. Непременно се оценяват всички изяви на ученика, които показват и най-малкото положително развитие, усъвършенстване, надграждане, израстване в различни области, свързани с музикалното
изкуство. Очакваните резултати в края на трети клас да се търсят отново приоритетно в дейностен аспект –
чрез основните музикални дейности. Чрез активна игрова, активна дейност и интерактивни подходи е целесъобразно да се проверяват знанията за музиката, да се диагностицират музикални способности, да се оценява
музикалното развитие и постижения на учениците, а
не чрез сухи стандартни тестове, въпроси и отговори.
Ние сме сигурни във вашите възможности да направите и най-обикновените въпроси и задачи интересни,
весели, провокативни – така че да заинтересуват учениците и те неусетно да се включат в оценъчна дейност.
За да ви подкрепим в работата, ви предлагаме варианти на работни листи, които са свързани с обобщителни уроци, с уроци за диагностика и които да включите в портфолиото на ученика.
Новият учебник по музика за 3. клас е красива,
пъстра, атрактивна книга за музиката, в която многообразни рисунки и снимки илюстрират всичко необходимо според учебната програма.
Апаратът за ориентиране насочва към структурата и
същността на реализиране на целите и задачите на обучението по музика в 3. клас. Ясно и разпознаваемо, като
продължение на установените особености още от 1. клас,
се открояват видовете уроци и символите-пиктограми за
основните дейности за учениците в часа по музика.
Учебникът е структуриран в логична последователност.
В началото е обръщението към третокласниците. Съдържанието е структурирано в три формално разделени
елементи, защото всичко, както вече подчертахме, е подчинено на една цел. „За музиката“ се нарича разделът на
подредените по страници уроци за нови знания, за диагностика, за обобщение, за наблюдения в извънучилищна
обучаваща среда. Със символи се открояват разделите в съдържанието за цялата музика – за пеене и за слушане.
Предлагаме ви следното разпределение на видовете уроци, съобразено с изискванията на учебната програма:
Уроци за нови знания

НЗ

24 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение

З
О

13 часа
5 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда

Н

3 часа (2 бр.)

Уроци за контрол и оценка (входно, междинно и изходно ниво)

Д

3 часа

Уроците следват логична последователност с натрупване на знания, постепенно развитие и формиране на
компетентности, спираловидно надграждане – спрямо постигнатото във втори клас, по отношение на заложените
нови моменти в трети клас.
Уроците за нови знания сме извели от програмата по музика – от формулираните в нея знания, умения, отно7

шения, 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 и втори клас, сме се постарали да формулираме заглавия, които ярко
насочват към основната тема на урока. Глобални теми се следват от уточняващи заглавия. Например: В света
на музикалните инструменти. Акордеон; Музикална писменост. Как се записват различни по височина тонове.
Уроците за затвърдяване (18 бр.) следват тези за нови знания. Отново не сме поставили определени заглавия на този вид уроци, защото освен че са свързани с предшестващ ги урок за нови знания, обхващат и винаги
могат да се разширяват и с друга проблематика.
Традиционно и уроците за обобщение и диагностика представяме с атрактивно заглавие. Светът на музиката са уроците за обобщение, като сме ги обмислили с ярки междупредметни връзки. Музикална разходка са
трите диагностични уроци – входящо, междинно и изходящо ниво. Традиционно ви предлагаме сюжетно-игрово
организирани диагностични задачи.
За дейност, изнесена в извънучилищна среда, ви предлагаме два урока (3 ч.) – Звуците на града и Музикален фестивал.
Съдържанието на всеки урок в учебника се структурирано в конкретно. Основен съдържателен елемент е музикалният материал – за пеене, за слушане. Той е поставен в началото на страницата, защото най-важна е музиката,
която звучи в часа. Това означава, че всички дейности в урока, знания за музиката, въпроси и задачи се свързват с
категорично водещите музикални дейности – пеене, слушане на музика. В уроците за нови знания присъстват кратки, ясни текстове, 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. А в текста на гатанките се крият много от важните моменти за конкретния музикален инструмент.
Многобройният илюстративен материал е важен компонент във всяка страница на учебника – рисунки,
фотоси, схеми, графики, ребуси и др. Необходимо е пълноценно да се работи с тях, защото те са носители на
голяма част от „закодирани“ послания, свързани с разработваната тема, упражнение, обобщение и т.н. Част от
илюстрациите визуализират музикалния материал, съдържанието на песните, музикалната изразност на произведенията за слушане, със заглавията им, с жанра на музиката, видове изпълнителски състави, дидактичните
задачи, със специални схеми и графични изображения, в които са „кодирани“ начини за свирене, за двигателно
моделиране на музиката, за танцуване. Този подход за разнообразно визуализиране на музиката е необходимо
да се използва целенасочено от вас. В него са проектирани нашите творчески идеи – превъплътени в ярки, интересни, весели, но и сериозни цветни страници.
Друг важен момент в страниците са всички въпроси и задачи, които са свързани с урока. Малка част от тях
са директни, отговарящи на репродуктивно ниво, други са на продуктивно, творческо ниво. Изискват осмисляне,
трансформиране, преобразуване на ЗУК. В максимална степен сме търсили задачи, стимулиращи самостоятелната и творческа работа на учениците – индивидуална и групова, проектна. Предложили 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, околен свят, 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, инструментални 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 в електронния ресурс създават, както вече знаете, нова образователна среда, която отключва емоционално съпреживяване, интерактивно включване, креативно мислене и поведение на съвременния ученик.
Използвали сме отново разнообразни технологични решения:
●● аудио (песни за изпълнение, инструментални съпроводи, произведения за слушане) и видео файлове
(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; за активизиране на музикалната памет, изпълнителските умения, творческия потенциал;
●● сглобяване на пъзели от изображения на музикални инструменти, от музикални откъси на песни и музика;
●● 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.
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:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................... / .................... ГОДИНА

Уроци за нови знания

НЗ

24 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение

З
О

13 часа
5 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда

Н

3 часа (2 бр.)

Уроци за контрол и оценка (входно, междинно и изходно ниво)

Д

3 часа

Годишен хорариум: 48 часа
Срочен: І срок – 34 часа
ІІ срок – 14 часа
Изготвил:
(име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

1

I

Музикална разходка

Д

Изявяване на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични и познавателни компетентности.
Изразяване на емоции, проява на ритмичен усет,
на ЗУК (знания, умения, компетентности) за
ред и последователност. Прилагане на базисни
знания за музиката, умения и отношения според
учебната програма за 2. клас в изпълнение, слушане, разбиране и оценяване на музиката.
Мотивиране на избор и предпочитания относно
фолклорна и авторска, вокална и инструментална музика от различни жанрове, от училищен и
извънучилищен репертоар.

2

I

Гласовете на
града

Н

Развитие на наблюдателност, на умения за анализиране, на аналитичен слух.

3

II

Откъде слушам
музика днес

НЗ

Разбиране на възможностите за функциониране
на музиката, връзката им с различни съвременни
звукоизточници. Коментиране на присъствието
на музиката в програми на радио, телевизия и др.

4

II

В света на музикалните инструменти.
Електрическа
китара

НЗ

Разпознаване на електрическата китара по
електрическа
външни белези и по тембър.
китара
Свързване на електрическата китара с форми на
функциониране на музиката в съвременността.

10

(3)

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 6 – 7 – 8
„В трети клас“ – С. Русков, Р. Петрова; песни и музика по избор
Е-ресурс
Пеене на песни от училищен и извънучилищен репертоар с изява на
емоционално отношение и артистичност.
Определяне на характер, темпо, динамика във вокална и инструментална музика. Визуално и темброво разпознаване на музикални
инструменти, отнасяне към групите ударни и струнни. Разпознаване
на изучаваните жанрове в изпълнение на различни формации. Коментиране присъствието на жанровете в ежедневието и празничния
календар.
Назоваване на имена на композитори на песни и инструментални
произведения от училищния репертоар. Двигателно и графично моделиране на пулсация на две и на три.
Разпознаване на песен по графична схема, коментиране на тонови
трайности, мелодическо движение, еднаквост и различие.
Изпълнение на ритмичен съпровод по графичен запис.

Диагностико-прогностичен
Дейностно-ориентиран
Самооценка
Взаимооценяване
Портфолио
Качествена

Учебник – с. 9
Музикален пример
Е-ресурс
Слушане на звуци с определена задача. Разпознаване, назоваване,
свързване на различни звуци с определена професия, характеризиране по определен признак. Участие в съчиняването на тематични
звукови картини. Рисуване по впечатления.

Практическо-дейностен
Изследователски
Индивидуална
Екипна

Учебник – с. 10
„Без радио не мога“ – Г. Костов, М. Спасов
„Танц на часовете“ – А. Понкиели
Е-ресурс
Посочване на присъствието на музиката в нашия живот. Анализиране на значението на съвременни средства за разпространение на
музиката. Аргументиране на лични предпочитания.

Устен
Включване в аналитична дейност
Игрова дейност, вкл. с
дигитална техника
Качествена

Учебник – с. 11
„Моята китара“ – С. Русков, Р. Петрова
„Прелюд“ – Й. С. Бах
Е-ресурс
Сравняване на електрическата китара по външен вид, тембър и
звукоизвличане с класическата (акустичната) и с други музикални
инструменти. Отнасяне на електрическата китара към съвременните
музикални инструменти и към групата на струнните музикални инструменти. Подбиране на подходящи определения за характеризиране на звучността на музикалния инструмент.
Пресъздаване на характера на песента при изпълнение.
Наблюдение и обсъждане на ролята на темпото и динамиката като
изразни средства в музиката.

Индивидуален
Групово-практичен
Дигитални технически
средства
Качествена
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№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока
(1)

(2)

5

III

6

III

7

IV

8

IV

9

V

12

(3)
Какво изразява
музиката

За изразните
средства на музиката

Музикална
писменост.
Къде се записват
тоновете

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

НЗ

Проследяване на мелодия, характер, темпо и
динамика в музикални примери. Развитие на КК
1 – подбор на думи за определяне на характер
на музика.

З

Разширяване на аудиалния опит на учениците.
Развитие и формиране на изпълнителески способности.

НЗ

Разширяване на знания за музикалноизразни
средства в музиката. Разбиране на основни
изразни средства в музиката. Коментиране на
значението на музикалноизразни средства в
конкретна музика.

З

Познаване на форми на функциониране на музика – танци и музика. Проявяване на ЗУК за
съчиняване и импровизиране на музикален съпровод съобразно музикален образ и характер
на музика.

НЗ

Познаване на петолиние и ключ сол. Разбиране
на функцията им в музикалната писменост.

петолиние
ключ сол

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 12
„Настроение“ – Св. Лобошки, Л. Кръстева;
Из Увертюра към операта „Крадливата сврака“ – Дж. Росини
„Прелюд“ – Д. Ненов
Е-ресурс
Слушане на музика с определени задачи – относно характер, музикалноизразни средства и др. Коментиране на характер, чувства, музикален образ, картини и др., свързани с музикално произведение.
МПВ – български език и литература
Учебник – с. 13
„Лунапарк – В. Казасян, В. Николаев
„Есенна песен – С. Рейнолдс
„Прелюд“ – Дж. Гершуин
Е-ресурс
Коментиране на характер на музика. Сравняване на музикални произведения. Свирене и пеене на мелодия по графичен модел.
Учебник – с. 14
„Къщичка за песни“ – П. Льондев, Р. Киров
„Марш на троловете“ – Е. Григ
Е-ресурс
Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и др. Определяне на темпо, динамика и характер
на музиката в музикални
примери. Проява на емоционално отношение и артистичност при
изпълнение на песни.

Аналитична дейност
Индивидуална
Групова

Учебник – с. 15
„Компютърна историйка“ – П. Льондев, А. Жекова
„Кленов лист“ – С. Джоплин
„Мечта“ – К. Дебюси
Е-ресурс
Подбиране на подходящи средства за съпровод съобразно характера
на музиката. Импровизиране на музикален съпровод към определена
музика.
Пресъздаване на характера на песента при изпълнение.
Учебник – с. 16
„Ти си върхът!“ – Б. Чакъров
„Азбука“ – В. А. Моцарт
Е-ресурс
Наблюдение и коментиране на броя на линиите и разстоянието в
междулинието в петолинието. Определяне на разположението на
елементите на ключ сол върху петолинието. Осъзнаване на ролята
на петолинието и ключ сол в музикалната писменост. Писане на сол
ключ.
Пеене с изразяване на лично отношение и емоционалност.
Споделяне на впечатления от музикалното произведение за слушане
и съобразно други области на компетентност.
МПВ – български език и литература, чужд език, математика
13

№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока
(1)

(2)

10

V

11

VI

12

VI

13

VII

14

(3)

Български народни танци.
Право хоро. Пайдушко хоро

Светът на музиката

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

З

Обогатяване на слушателския опит и на знанията за композитори и творби. Усъвършенстване
на умения за използване на понятията петолиние и ключ сол в практически дейности.

НЗ

Разширяване на аудиалния опит на учениците
по отношение на български народни танци, на
ЗУК, свързани с тях. Познаване на право и
пайдушко хоро. Разграничаване и отчитане на
равноделна и неравноделна пулсация на две.
Коментиране на функционирането на музика,
свързана с право и пайдушко хоро.

З

Натрупване на представи за право и пайдушко хоро – вътрешнослухови, по отношение на
функциониране на музиката. Разбиране на авторството по отношение на образци, свързани
с български музикален фолклор – в примери от
народното и композиторското творчество.

О

Прилагане в ситуации на богати интерактивни
взаимодействия на знания, умения и отношения, свързани с основни области на компетентност – музикална практика, елементи на
музикалната изразност, музика и игра, музика и
общество.

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 17
„Танц със саби от балета“ „Гаяне“ – А. Хачатурян
„Ръченица“ из „Тракийски танци“ – П. Стайнов
Е-ресурс
Слушане на музика със задачи относно характер, музикалноизразни
средства, темброво разпознаване на музикални инструменти.
Свързване на темпо и динамика с характер и музикална изразност.
Обсъждане на грешки в изписване на петолиние и ключ сол.
Назоваване на имена на композитори и свързването им със заглавия
на техни музикални произведения.

Тестови
Индивидуална
Екипна

Учебник – с. 18
„Да знам, любе ле“ – народна песен
Пайдушко хоро
Е-ресурс
Музициране на песни – образци на жанра на право хоро. Слушане на
музика на право и пайдушко хоро. Разпознаване на право и пайдушко
хоро. Откриване на прилики и разлики. Графично и двигателно моделиране, танцуване.

Работа с дигитални
източници на информация

Учебник – с. 19
Интергративен
„Жълтото цвете“ – народна песен, варианти
Качествен
„Ситно хоро“ – Л. Пипков
Рефлексивна
Е-ресурс
Разграничаване на авторска и народна музика в училищен репертоар.
Свързване на метрична пулсация и характер на музика с определен
народен танц – право хоро, пайдушко хоро. Речева интерпретация по
метричен модел – като право и пайдушко хоро.
Учебник – с. 20-21
Интергративен
„Почва, въздух и вода“ – Е. Платов, И. Ангелов
Качествен
„Вечер“ – Кл. Дебюси
Рефлексия
„Вечер“ – С. Прокофиев
Е-ресурс
Коментиране на песен, изразяваща значението на адекватното поведение на човека в природата, за опазване на човешкото здраве, за
опазване на природата, оценяване на значението на природосъобразния начин на живот.
Изпълнение на песен с разкриване на образната ѝ същност. Постигане на синхрон и баланс между пеене и съпровод.
Описване на впечатления от музикалноизразни средства в музика за
пеене и слушане.
Свързване видове мелодическо движение с графичен модел.
Прилагане знания за правилно изписване на петолиние и ключ сол в
практически ситуации.
Свирене с детски музикални инструменти по партитура.
Проявява на творческа инициативност при създаване на звукова картина по графично изображение.
Съчиняване на тематични танци по характерна музика.
МПВ – български език и литература, математика, компютърно моделиране, човекът и обществото, човекът и природата, изобразително
изкуство, технологии и предприемачество.
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№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока
(1)

(2)

(3)

(4)

14

VII

В света на музикалните инструменти.
Кларинет

НЗ

15

VIII

16

VIII

17

IX

16

З

Музикална
писменост.
Как се записват
различни по
трайност тонове

НЗ

З

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Нови
понятия

(5)

(6)

Разпознаване по външен вид и по тембър на
кларинет
кларинет. Познаване на принципа на звукоизвличане на инструмента. Свързване с други познати музикални инструменти според принципа
на звукоизвличане – духови инструменти.

Разширяване на аудиалния опит на учениците
по отношение на кларинет. Развитие и формиране на ЗУК за характеризиране на музикален
инструмент, за аргументиране на мнение и изказване на впечатления. Разбиране на функционирането на музиката и музикалния инструмент
в определени музикални състави.
Познаване на графичния белег на цяла, полови- нота
на, четвъртина и осмина нота и съответстващи- пауза
те им паузи.
Свързване на тонови трайности със съответни
нотни стойности.
Подражателно изпълняване на ритмични последования от изучаваните нотни стойности.

Използване на понятията цяла, половина, четвъртина и осмина нота и съответстващите им
паузи в разнообразни дейности.
Отнасяне на писмените знаци към съответстващите им нотни стойности и паузи.
Осмисляне съотношенията между нотните
стойности.

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 22
„Оркестър“ – С. Русков,
Р. Петрова
из „Рапсодия в синьо“ – Дж. Гершуин
„Зета свят“ – Дж. Маталиано
Е-ресурс
Откриване на звучността на кларинет в слушана музика. Определяне
на звучността на кларинет, подбиране на подходящи определения.
Сравняване на кларинет с други познати духови музикални инструменти.

Практическо-дейностен
Индивидуална
Екипна

Учебник – с. 23
„Полка за кларинет“
Сватбарско хоро
Е-ресурс
Изработване на „портфолио“ на музикален инструмент. Сравняване
на различни видове музикални инструменти.
Импровизиране на танцови движения върху характерна музика.
Подбиране и характеризиране на танцова музика.
Учебник – с. 24
„Писнала гайда шарена“ – П. Хаджиев
Е-ресурс
Пеене и анализиране на музика.
Запознаване с нотните стойности цяла, половина, четвъртина и
осмина нота и съответстващите им паузи. Разпознаване по писмен
белег.
Наблюдение и отмерване на тонови трайности и свързването им със
съответстващи им нотни стойности и паузи.
Разбиране на паузата като знак за прекъсване на музиката за определено време.
Ритмично изговаряне на текст от изучавана песен и свързване на
графичен с нотен запис на откъс от нея.
МПВ – математика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, човекът и природата.
Учебник – с. 25
„Да или не?“ – П. Льондев, по Р. Киров
Е-ресурс
Възпроизвеждане на мелодията и метроритъма на песен според индивидуалните възможности. Изявяване на емоционално съпреживяване чрез участие в театрализирането ѝ.
Двигателно отразяване на паузите в песента.
Разбиране за вариативност в начина на записване на осмини ноти –
поединично и в група.
Откриване и свързване на текст от песента с нотен запис на откъси
от нея.
Откриване чрез отмерване и броене на съотношения в нотните стойности.

Ролеви, симулативни
игри
Индивидуална
Екипна
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№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Нови
понятия
(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

18

IX

Музика и танци.
Валс

НЗ

Натрупване на ЗУК, свързани с танците в музикалното изкуство – валс: възникване, видове,
откриване в различна музика, характеризиране
на звучене.

19

X

З

Разширяване на аудиалния опит на учениците
по отношение на жанра валс.
Разпознаване на равномерна тривременна пулсация и отнасянето ѝ към жанра валс.
Натрупване на ЗУК, свързани с функционирането на музиката – инструментална, вокална,
вокално-инструментална; в ежедневието и в
празника на хората.

20

X

НЗ

Разпознаване по външен вид и по тембър на
акордеон.
Познаване на особеностите му на звукоизвличане. Коментиране на използването му в различни музикални практики.

21

XI

З

Разширяване на аудиалния опит на учениците,
свързан с акордеон.
Развитие и формиране на ЗУК по отношение
на музикалните инструменти в музикалната
практика – акордеонът в различни музикални
състави.

22

XI

18

В света на музикалните инструменти.
Акордеон

Музикална
писменост.
Как се записват
различни по височина тонове

НЗ

Разбиране на разположението на нотите върху
тонови имепетолинието според различната тонова височина. на
Свързване на нотите от първа октава със съответстващите им тонови имена.

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 26
„У дома“ – П. Хаджиев, И. Генов
„Приказки от виенската гора“ – Й. Щраус-син
Английски валс
Е-ресурс
Свързване на равномерна метрична пулсация на три с жанра валс.
Графично и двигателно моделиране на валс.
Откриване на еднаквост и различие в звучаща музика и с помощта на
графични средства.
Отнасяне на определени нотни стойности към тонове в позната мелодия.
Учебник – с. 27
„Сладкопойна чучулига“ – П. Пипков, Ц. Калчев
„Дунавски вълни“ – Й. Иванович
Е-ресурс
Определяне на пулсация в звучаща музика.
Разпознаване на валс в различни изпълнителски състави.
Свирене с ДМИ – по зададен модел (с нотни стойности) или чрез
съчиняване.
Съчиняване на тематичен танц, избор на подходяща музика.
Учебник – с. 28
„Акордеон“ – М. Гашева
„Валс“ – А. Астие
Радино хоро
Е-ресурс
Откриване на прилики и разлики на акордеона с други музикални
инструменти.
Свързване на графичен модел с определена музика.
Учебник – с. 29
„Танго за Клод“ – Р. Галиано
Веселите акробати из Музикални приказки – В. Троян
Е-ресурс
Коментиране на начин на звукоизвличане при акордеона.
Характеризиране на музикално произведение по определени показатели.
Свирене на клавиатура, вкл. и виртуална, по определен модел – свързване на изучавани видове мелодическо движение с графичен модел.
Учебник – с. 30
„Нотна азбука“ – Д. Христов
Е-ресурс
Изграждане на представа за възможността различни тонови височини да се записват с ноти.
Запомняне последователността на тоновите имена във възходящ и
низходящ ред в процеса на изпълнение на песен и дидактични игри.
Наблюдаване и осмисляне на мястото на нотите върху петолинието
като графичен белег на съответстваща тонова височина.
Свързване на познатите нотни стойности – цяла, половина, четвъртина, осмина, разположени върху петолинието, със съответните
тонови имена.

Дейностно-ориентиран
Игрово-изследователски
Устен
Писмен
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№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

З

Обогатяване на представите за различни видове
мелодически движения и звуковисочинните съотношения в тях.
Свързване на тоновата височина с тоновото
наименование на нотата.

(1)

(2)

23

XII

24

XII

Зимен празничен
календар.
Коледа

НЗ

Познаване на характерни елементи от обредната символиката и съдържанието на коледуването.
Разбиране, че традициите съхраняват народни
добродетели.
Коментиране на присъствието на авторска и
народна музика в празника и ежедневието.

25

XIII

Зимен празничен
календар.
Сурва. Кукери

НЗ

Познаване на символиката на кукерските игри.
Съпоставяне на сурвакането и кукерските игри
по характерни белези от обредната символика.

26

XIII

Музикален празничен календар.
Празник за всички

НЗ

Разбиране на ролята на празниците за съхраняването и развитието на българската култура, за
обединяването на българските граждани.

20

(3)

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 31
„Нотна стълбица“ – Х. Агасян, В. Самуилов
„Етюд“ – К. Черни
Музикален пример
Е-ресурс
Наблюдение и осмисляне на последователността от тонови имена в
двете посоки и отнасянето им към съответстващите им ноти.
Проследяване по слух и с нагледна опора на посоката на мелодията.
Двигателно моделиране на мелодично движение.
Мотивиране на избор на музикален инструмент.
Движение с музиката.
Демонстриране уважение към личните предпочитания и възможности на другия.

Игрова дейност, вкл. с
дигитална техника
Качествена

Учебник – с. 32
„Кокъц, кокъц, Коледо“ – народна песен
„Коледен звън“ – Д. Цветков, Р. Пенева
Е-ресурс
Изпълняване на народна и авторска песен, свързани с коледния
празник. Съпреживяване и пресъздаване празнично настроение в
изпълнението.
Изброяване на характерни елементи на коледуването.
Изпълняване на съпровод по партитура. Синхронизиране на изпълнението с останалите участници в дейността.
Учебник – с. 33
„Сурва“ – народни припевки
„Сурва“ – Проект „Балкански“
Е-ресурс
Изпълнение на народни сурвакарски припевки.
Разбиране на посланията в наричания, свързани с изучаваните обреди.
Споделяне на впечатления от жива звукова среда – наблюдения или
участия в сурвакарски обичай и кукерско карнавално шествие.
Изброяване на характерни елементи на сурвакането и кукерските
игри и съпоставяне по посочени признаци.
Ориентиране в мястото на обичаите сурва и кукери в празничния
календар.
МПВ – български език и литература, изобразително изкуство

Индивидуален
Групов
Практически
Взаимно оценяване

Учебник – с.34
„Песен игра“ – С. Русков, Р. Петрова
„Празничен музикален букет“
Е-ресурс
Пресъздаване на характера при изпълнение на песента.
Наблюдение и коментиране на музикалноизразните средства в музиката за пеене и слушане.
Изразяване на емоционалното преживяване при общуването с музикалния фолклор от обредния календар.
Проявяване на интерес и уважение към музиката и празничната традиция на етнически общности. Включване в тематични изследователски задачи.
МПВ – български език и литература, човекът и обществото, изобразително изкуство.

Игрова дейност
Включване в аналитични дейности
Самооценка
Проучване
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№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока
(1)

(2)

27

XIV

28

XIV

29

XV

22

(3)

В света на музикалните инструменти
Орган

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

З

Участие в изготвяне на идейно-тематичен проект за сценична музикална изява.

НЗ

Разпознаване по външен вид и тембър на музикалния инструмент орган. Подбиране на подходящи определения за звучността на инструмента. Познаване на принципа на звукоизвличане
на инструмента.

З

Развитие на тембров слух – разпознаване на
звучността на орган. Подбиране на подходящи
определения.
Импровизиране на съпровод върху песни и инструментална музика.

Орган

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 35
„Зимна радост“ – М. Аладжем, Кр. Станишев
„Декември“ из „Годишните времена“ – П. И. Чайковски
„Шейна“ – Св. Обретенов
Е-ресурс
Изпълнение, слушане на музика с различна жанрова специфика.
Работа в екип – обсъждане на музика по определена тема, събиране на
информация, използване на базисни знания и компетентности, изготвяне на репертоарен и сценариен план за музикална изява, реализиране.
Емоционално съпреживяване и творческа изява.
Толерантност към музикален вкус, предпочитания и способности.
МПВ – български език и литература, човекът и обществото, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, чужд език.

Проектно-ориентиран
Качествен
Индивидуално и групово-практически
Вербално-художествен

Учебник – с. 36
„Фантазия“ – Й. С. Бах
Увертюра из мюзикъла „Фантомът от операта“ – А. Л. Уебър
Е-ресурс
Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и др.
Характеризиране на звучността на орган.
Сравняване с други музикални инструменти.

Учебник – с. 37
„Над смълчаните полета“ – м. Хр. Недялков, т. Д. Спасов
„Хорал“ – Й. Пахелбел
Е-ресурс
Разширяване на знанията за музиканти – композитори и изпълнители, във връзка с изучавания материал.
Познаване на тоновите имена и съответстващите ноти от изучаваните.
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№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

30
31

XV –
XVI

Светът на музиката

О

Проява на знания, умения и отношения от областите на компетентност музикална практика,
елементи на музикалната изразност, музика и
игра, музика и общество.
Изграждане на представа за многообразието в
музиката, на взаимовръзката ѝ с други изкуства
и културно-образователни области.

32

XVI

Музикална разходка

Д

Изявяване на компетентности в
основните видове музикални дейности – изпълнение, слушане и импровизация.

24

(3)

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 38
„Зимна броилка“ – Ф. Павлов, Х. Харалампиев
Е-ресурс
Пеене и обсъждане на връзката между музикалноизразните средства
и словесния текст във вокална музика.
Двигателно отразяване на паузите в песен – с пляскане с ръце или
съпровод с детски музикални инструменти.
Свързване на изучаваните нотни стойности със съответните им тонови трайности.
Визуално разпознаване на музикални инструменти и свързване с
форми на функциониране на музиката.
Свързване на изучаваните видове мелодическо движение с лек нотен
запис. Изговаряне/прочитане на тонови имена в нотен текст.
Озвучаване на звукова картина по предложен текст с подходящи инструменти и чрез звукоподражание.
Избор на подходяща музика за дигитален проект.
Споделяне на идеи за изработване на музикални инструменти с материали от бита.
Двигателно реагиране на танцувалност в съответствие с пулсацията
на музиката.
МПВ – български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и
предприемачество, компютърно моделиране, физическо възпитание
и спорт.

Действена
Формираща
Журиране по установени критерии
Рефлексия

Учебник – с. 40-41
Е-ресурс
Изява на радост от общуване с музиката, въображение и творчество
в изпълнителските дейности.
Разпознаване на песен по съпровод.
Разпознаване на музикални творби от репертоара за слушане по характерен откъс.
Подбиране на подходящи словесни думи и изрази за характер на музиката, за музикалноизразните средства.
Подбиране подходящи определения за звучността на изучаваните
инструменти и отнасяне към определена група според начин на звукоизвличане.
Познаване на графичния белег на цяла, половина, четвъртина и осмина нота и съответстващите им паузи.
Познаване на петолиние, ключ сол, разположението на нотите върху
петолинието и съответстващите им тонови имена.
Подражателно изпълнение на ритмични последования от изучаваните нотни стойности.
Изпълнение на съпровод по партитура – графичен запис на метрум и
ритъм.
Двигателно моделиране на метрум.

Диагностико-прогностичен
Дейностно-ориентиран
Качествена
Взаимо- и самооценяване
Портфолио
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№ Учебна Тема на урочна- Вид
по седмица
та единица
на
ред по ред
урока

Очаквани резултати (компетентности на
ученика) на ниво учебна програма

Нови
понятия

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

33

XVII

Български народни танци.
Ръченица

НЗ

Разширяване на аудиалния опит на учениците
за жанра на ръченица.
Разграничаване и отчитане на неравномерна
пулсация „на три“. Свързване на метричната
пулсация с жанра на ръченица.
Разпознаване на ръченица.

34

XVII

В света на музикалните инструменти.
Кийборд

НЗ

Запознаване с възможностите на кийборд. Разпознаване по външен вид. Свързване на музикалния инструмент със съвременната музика.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред

Учебна
Тема на урочнаседмица
та единица
по ред

(1)

(2)

35

XVIII

36

XIX

26

(3)

Вид на Очаквани резултати (компетентности на уче- Нови
урока
ника) на ниво учебна програма
понятия
(4)

(5)

Марш

НЗ

Разширяване на аудиалния опит на учениците за
жанра марш – в творчеството на композитори, в
различен вид музика (вокална и инструментална). Свързване на марш с равномерна пулсация
на две и на четири.

Как пулсира музиката

НЗ

Обогатяване на аудиалния опит на учениците.
Разграничаване и отчитане на равномерна и неравномерна пулсация „на две“ и „на три“.
Отразяване на метрума двигателно, свързването
му с графичен модел.
Разпознаване на метрума на музика в размери
2/4, 3/4, 4/4, 5/8 и 7/8.

(6)

Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учебник – с. 34
„Димитър Рада думаше“ – народна песен
Ръченица – оркестър „Хоро“
„Ръченица“ – П. Владигеров
Е-ресурс
Натрупване на ЗУК за присъствието на ръченицата в народната и
авторската музика.
Характеризиране на танца ръченица по определени признаци.
Сравняване на музика с различна пулсация. Ритмично моделиране на
словесен текст в различен метрум.
Учебник – с. 43
„Доброта“ – Св. Лобошки, Ал. Петров
„Разходка през времето“ – С. Русков
Е-ресурс
Сравняване на кийборд с други изучавани музикални инструменти.
Затвърждаване на ЗУК за нотни стойности и тонови наименования.
Музициране чрез дигитална клавиатура.

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)

Методи и форми на оценяване по теми и/
или раздели

Заб.

(8)

(9)

Учебник – с. 44, 45
„Тих бял Дунав“ – И. Караджов, И. Вазов
„Синовен дълг“ – Маестро Г. Атанасов
„Марш на Черномор“ – М. И. Глинка
Из Уверюрата към оп. „Сън в лятна нощ“ – Ф. Менделсон-Бартолди
Музикален пример
Е-ресурс
Разпознаване на музикална творба по характер, темпо, динамика и тембър.
Коментиране на функциите на музиката и жанра на марша в празничност.
Откриване и сравняване на маршовост в различни творби.
Съчиняване на сценарий за маршов спектакъл.
Учебник – с. 46
„Дена слиза от горица“ – народна песен
Ръченица от оп. „Момчил“ – Л. Пипков
Е-ресурс
Свързване на различна пулсация на музиката с конкретни музикални
произведения.
Групиране на нотни стойности според графичен модел за равномерна
пулсация.
27

№
по
ред

Учебна
Тема на урочнаседмица
та единица
по ред

Вид на Очаквани резултати (компетентности на уче- Нови
урока
ника) на ниво учебна програма
понятия

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

37

XX

Музикална
писменост.
Как записваме
музиката, когато
броим по различен начин

НЗ

Запознаване с такт, тактова черта и размер в нотен запис.
Анализиране разположението на изучаваните
нотни стойности и паузи в равноделните размери
2
3
4
4
4
4.

38

XXI

З

Практическо използване на понятията размер,
такт, тактова черта.
Обогатяване на музикалните впечатления и представи, развитие на метроритмични способности.

39

XXII

Музиката – еднаква, различна и
подобна

НЗ

Определяне на еднаквост, различие и подобие в
песни от училищния репертоар по слух и с
помощта на графични средства.
Познаване на предназначението на обозначенията „знак за повторение” и „първи и втори път“.

40

XXIII

Светът на музиката

О

Пресъздаване на характера на песента при изпълнение. Синхронизиране на изпълнението със
съпровода и общата звучност. Следване на указанията и жестовете на учителя.
Слушане на музика с определени задачи относно
характер, музикалноизразни средства и др.
Откриване на еднаквост и подобие в музика.
Обобщаване на ЗУК по отношение на учени музикални инструменти.

28

(6)
такт
тактова
черта
размер

Знак за
повторение
Знаци за
„първи
път“ и
„втори
път“

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)

Методи и форми на оценяване по теми и/
или раздели

Заб.

(8)

(9)

Учебник – с. 47
„Скъпа майко“ – М. Аладжем, Д. Ценов
Е-ресурс
Пеене – в група и самостоятелно, изразително на песен.
Въвеждане на понятията такт, тактова черта, размер в практически
дейности.
Разбиране на връзката на размера с метричната пулсация на музиката
(с начина на отброяване).
Наблюдение на такт и тактова черта, коментиране на ролята им в нотното писмо.

Визуализация
Практическидействен

Учебник – с. 48
Е-ресурс
Обсъждане на елементи на музикалната изразност в песен.
Моделиране на равноделен метрум на песни от училищния репертоар и
свързването им със съответстващ размер.
Наблюдение и анализиране на леки нотни примери в размер 2/4.
Правилно използване на понятия за основни елементи в нотописа.
Записване на нотен текст от размер 2/4 в размер 4/4.
Избор на подходящ нотен запис за съпровод на песен в размер 2/4 и на
песен в размер
3/4.
Избор на детски ударни музикални инструменти за съпровод.

Индивидуален
Групов
Практически
Самооценяване

Учебник – с. 49
„Рали“ – Д. Манолова
„Пролет“ из „Годишни времена“ – А. Вивалди
Е-ресурс
Откриване и анализиране на знаци в нотописа. Свързването им с основни принципи на формообразуване в музиката – еднаквост, различие, подобие, в конкретни учени музикални творби.

Аналитична дейност
Индивидуална
Екипна

Учебник – с. 50-51
„Пролет иде“ – М. Г. Атанасов, Ц. Гинчев
Из „Картини от една изложба“ – М. Мусоргски – М. Равел
Е-ресурс
Усъвършенстване на компетентности по отношение на изпълнение на
песен, слушане на музика с конкретни задачи, откриване на основни
формообразуващи принципи в конкретна музика, разпознаване на различна пулсация в музика и свързването ѝ с определен размер, разпознаване по външен вид и по тембър на музикални инструменти, разпознаване на песен по нотен текст.
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№
по
ред

Учебна
Тема на урочнаседмица
та единица
по ред

(1)

(2)

41

XXIV

42

XXV

43

XXVI

44

45
46

30

(3)

Вид на Очаквани резултати (компетентности на уче- Нови
урока
ника) на ниво учебна програма
понятия
(4)

(5)

НЗ

Познаване на специфични белези на лазаруването.
Обогатяване на впечатления за музика от празничната традиция, вкл. и на други етноси.
Разбиране на значението на празниците за съхраняване културното богатство.

З

Разбиране на обредността и смисъла на празника, на мястото на българския музикален фолклор
в тях.

Кой пее.
Женски хор

НЗ

Разпознаване на звучността на женски хор.
Разграничаване на народната и авторската музика в учебния репертоар.

женски
хор

XXVII

Кой пее.
Смесен хор

НЗ

Разпознаване на звучността на смесен хор.
Пресъздаване на характера на песни при изпълнение.
Разбиране на присъствието на изучаваните жанрове в ежедневието и празника на хората.

смесен
хор

XXVIII

Музикален фестивал

Н

Познаване, разбиране, изразяване на отношение
към форми на фестивални музикални прояви.

Пролетен празничен календар

(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)
Учебник – с. 52 – 53
„Вилай мома, Лазаре“ – народна песен
„Огреяла месечинка“ – народна песен
Празничен музикален букет
Е-ресурс
Представяне на лично отношение в изпълнението на народна песен,
свързана с лазарския обичай.
Изброяване на характерни елементи на лазаруването.
Сравняване на лазаруване и коледуване по посочени признаци.
Отнасяне на музика към съответни обреди от празничния календар.
Изпълняване на движения в съответствие с пулсацията на музиката.
Съчиняване на музика за пролетен празник по зададен текст и метрична схема.
Споделяне на лични впечатления и опит.
МПВ – човекът и обществото, изобразително изкуство, български
език и литература.

Методи и форми на оценяване по теми и/
или раздели

Заб.

(8)

(9)

Журиране по
предварително
избрани критерии
Текущо
Дейностно обвързано

Учебник – с. 54
Текущо
„Стани, стани, момне ле“ – народна песен
Качествено
„Великден иде“ – обработка С. Драгостинов
Е-ресурс
Пеене на тематично свързани песни от училищен и извънучилищен
репертоар.
Сравняване на песни по определени критерии.
Изпълнение на звукова картина по графичен запис.
Споделяне на лични преживявания.
Уважение и подкрепа към възможностите на съучениците в музицирането.
МПВ – човекът и обществото, изобразително изкуство, български
език и литература.
Учебник – с. 55
„Прехвръкна птичка“ – народна песен
„Прехвръкна птичка“ – обработил Ф. Кутев
Е-ресурс
Слушане и разпознаване на музика, пресъздадена от женски хор, от
други човешки гласове.
Сравняване на различни варианти на песен.

Включване в
аналитична дейност
Индивидуална
Екипна

Учебник – с. 56
„Родна реч“ – Д. Христов, Ран Босилек
„Де е България“ – П. Пипков, И. Вазов
„На Кирил и Методий“ – Д. Христов, Й. Груев
Музикален пример
Е-ресурс
Коментиране на музика за ежедневие и за празник.
Свързване на песенен репертоар с определен изпълнителски състав.
Разпознаване на видове изпълнителски вокални състави.

Устен
Индивидуална
Групова

Учебник – с. 57
Е-ресурс
Наблюдаване, проучване, коментиране на музикален фестивал. Създаване на проект за провеждане на музикален фeстивал.
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№
по
ред

Учебна
Тема на урочнаседмица
та единица
по ред

(1)

(2)

47

XXIX

48

XXX

32

(3)

Вид на Очаквани резултати (компетентности на уче- Нови
урока
ника) на ниво учебна програма
понятия
(4)

(5)

Светът на музиката

О

Приложение на усвоените знания, умения, отношения в условия на разнообразни междупредметни взаимовръзки.
Разбиране на многообразното функциониране на
музиката в живота на хората.

Музикална разходка

Д

Демонстриране на ЗУК по отношение на основните области на компетентност според учебната
програма.

(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)

Методи и форми на оценяване по теми и/
или раздели

Заб.

(8)

(9)

Учебник – с. 58-59
„На море“ – К. Гюлмезов, Р. Пенева
Хоро – устни хармоники
Е-ресурс
Осмисляне и правилна употреба на основни понятия в практически
ситуации.
Актуализация на знания за нотописа.
Проследяване на еднаквост, различие и подобие в песен. Познаване на
писмените знаци за обозначаването им.
Анализиране на елементи на музикалната звукоизразителност и звукоизобразителност.
Разпознаване на инструментална творба по характер, темпо, динамика
и тембър.
Разпознаване на музикални инструменти по външни белези и тембър,
групиране по начин на звукоизвличане.
Разпознаване на звучността на женски хор и смесен хор.
Назоваване на имена на музиканти.
Разпознаване на метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4,
5/8 и 7/8.
Проява на индивидуалност в движение с музиката.
Свирене с детски музикални инструменти по схема и по подходяща
партитура.
МПВ – български език и литература, математика, човекът и обществото,
човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, компютърно моделиране, физическо възпитание и спорт.

Индивидуална
Групова
Дигитални източници
Самооценка

Учебник – с. 60-61
Е-ресурс
Пеене, слушане на музика с определени задачи, аргументиране на любима музика, свирене с ДМИ, разпознаване на творчеството на музиканти – композитори и артисти, коментиране на елементи на нотното
писмо.

Индивидуална
Групова
Самооценка
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УРОК 1: МУЗИКАЛНА
РАЗХОДКА
Вид на урока: за диагностика на входно ниво.
Цел на урока: Изявяване на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични и познавателни компетентности на входа на трети клас. Прилагане на
базисни знания за музиката, умения и отношения
според учебната програма за 2. клас в изпълнение,
слушане, разбиране и оценяване на музиката.
Задачи на урока: Пеене на песни от училищен
и извънучилищен репертоар, изява на емоционално
отношение и артистичност. Определяне на характер,
темпо, динамика във вокална и инструментална музика. Визуално и темброво разпознаване на музикални
инструменти, отнасяне към групите ударни 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. Двигателно и графично моделиране
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. Изпълнение на ритмичен
съпровод по графичен запис на метрум и ритъм. Мотивиране на избор и музикални предпочитания.
Основен музикален материал:
● за пеене: „В трети клас“ – С. Русков, Р. Петрова
Насоки за работа
Идеята на музикалната разходка е спокойно, чрез
съпреживяване, личностно изразяване и включване в
дейности да се диагностицират знанията, уменията и
компетентностите на учениците.
Предложената песен за разучаване на с. 6 е целесъобразно да прозвучи в началото на часа, за да създаде подходяща атмосфера за изява. В хода на разучаване е добре да се припомнят правилата за пеене.
Поради бързото изговаряне на текста на песента във
втория ѝ дял, при изпълненията се внимава за добра артикулация. Задачата на страницата предполага
учениците да запеят и други песни по свой избор –
солово, групово, мотивирайки предпочитанията си
относно фолклорна и авторска музика от различни
жанрове, от училищен и извънучилищен репертоар.
Вторият въпрос диагностицира разпознаване на позната песен по неин съпровод.
На с.7 предлагаме задачи с прослушване на музика. Първата от тях провокира демонстрация на знания
относно музикалноизразните средства мелодия, харак34

тер, темпо, динамика. Музиката, която ще използвате
в тази задача (от миналата учебна година), е необходимо да се свърже с определен характер, бързина, сила.
Уменията за практическо разграничаване на вокална
от инструментална музика се проверяват с втората задача. Учителят може да я реализира под формата на
музикална загадка или викторина. Учениците трябва
да разпознаят по характерна мелодия и назоват заглавията на два инструментални откъса от репертоара за
слушане от 2. клас и два вокални, като ползват понятията солист, мъжки хор, авторска музика, народна
музика, гъдулка, кавал. Следващата задача проверява
съотнасяне на темброво звучене към визуален образ
на музикални инструменти и групиране според начин
на звукоизвличане. Тук трябва да се открие, че кавалът, клавесите и арфата не са на местата си.
В първа задача на с. 8 сме заложили: песента „Моето котенце“– музика Тончо Русев, текст Петя Дубарова; песента „Събуди ме, мамо“ – музика Добри
Христов, текст Цанко Церковски; инструменталната
творба „Хоро“ на композитора Веселин Стоянов. Тук
учениците могат да си спомнят, че са изпълнявали и
песен със заглавие „Хоро“ на Добри Христов (Чуйте
гайда свири…), включена в репертоара в 1. клас. Би
се получила интересна дискусия, като се съпоставят
двете едноименни произведения по тема, жанр, вид,
изразни средства, изпълнение.

за разпечатване с цел да се съхрани в ученическото
портфолио. Задача 1 на с. 7 изисква свързване на
зрителни със слухови представи за изпълнителски
формации. Задача 2 е судоку с познати музикални
инструменти и развива логическото мислене. Задача
1 на с. 8 е за наблюдателност, но и визуална препратка към принципите за еднаквост и различие в музиката. При вярно преподреждане на 4-те елемента на
задача 2 зазвучава песента „Моето котенце“.

Записаният с графични символи откъс е от началната фраза на „Песен за дъждовните капки“ на Александър Райчев и Цветан Ангелов. След обсъждане на
трайностите, постèпенното мелодическо движение,
скокът нагоре, тоновете може подражателно да се
изпеят с произволна сричка, като се отразява с ръка
съответната височина. Това би подкрепило разпознаването на песента.
Очакваме интригуващата разходка в град „Музика“ да провокира танцови движения и импровизации,
съобразно характеристиките на познатите музикални жанрове. Между изпълненията е добре да се поговори за присъствието на музиката в ежедневието
и празничния календар. Последната задача е също
творческа. Изисква съобразяване на личен избор с
предложената схема на метрум и ритъм, разучаване
на партиите за съпровод и „сглобяването“ им в своеобразното оркестрово изпълнение.
Създадената среда на творческа работа и комфорт
предполага самооценката на финала да покаже как
учениците успяват да изследват своите емоции и постижения.
Е-ресурс
Задача 1 на с. 6 изисква разпознаване на четири
песни от 2. клас по техните инструментални съпроводи. Задача 2 е вариант на входящата диагностика
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УРОК 2: ГЛАСОВЕТЕ
НА ГРАДА

УРОК 3: ОТКЪДЕ СЛУШАМ
МУЗИКА ДНЕС

Вид на урока: за наблюдение

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Наблюдение и анализ на звуците
в градски условия. Развитие на наблюдателност, на
умения за анализиране, на аналитичен слух.
Задачи на урока: Слушане на звуци с определена
задача. Разпознаване, назоваване, свързване на различни звуци с определена професия, характеризиране
по определен признак. Участие в съчиняването на тематични звукови картини. Рисуване по впечатления.
Основен музикален материал:
●● за слушане: Музикален пример.
Насоки за работа
В урока се насочва вниманието на учениците върху
огромното разнообразие от звуци, които ни заобикалят. Уменията, които третокласниците биха придобили от внимателно наблюдение и детайлен анализ, след
това биха подпомогнали анализа на музика в определени слухови задачи. Урокът дава възможност за повече
свобода и творчество, както от страна на учителя, така
и от страна на учениците. Биха могли да се изготвят
проекти – индивидуални или групови по различни теми.
Важно е учениците да осъзнаят, че шумовете около нас се комбинират в неповторимото съчетание
във всеки един момент. В музикалното изкуство по
аналогия звуците също се разгръщат във времето.
За учениците би представлявал интерес анализът на
изразните средства на изкуства, които познават по
отношение признака време. Добре е да се обсъдят
и възможностите за включвне на музика и шумове
в синтетичните изкуства: в театралното, танцовото,
кино-изкуството.
Задачите обхващат разнообразни проблеми. Музикалният пример съдържа звуци на различни превозни средства (за разпознаване), говор, музика –
улични музиканти. На учениците се дава модел, по
който да сравняват шумовете. Също така се обръща
внимание не само на формалното сравнение. Добре
е да се коментира информацията, която звуците ни
дават, но и това как хората биха могли да реагират на
тях – емоционално и чрез действия.
Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да разпознаят
градски звукове докато слушат музикалния пример.
В задача 2 третокласниците слушат звуков пример и
свързват звук с изображение.
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Цел на урока: Разбиране на възможностите за
функциониране на музиката, връзката им с различни
съвременни източници на звук. Коментиране на присъствието на музиката в програми на радио, телевизия и др.
Задачи на урока: Посочване на присъствието на
музиката в нашия живот. Анализиране на значението
на съвременни средства за разпространение на музиката. Аргументиране на лични предпочитания.
Основен музикален материал:
●● за пеене: „Без радио не мога“ – Г. Костов, М.
Спасов
●● за слушане: „Танц на часовете“ – А. Понкиели
Насоки за работа
Урокът е насочен към осъзнаване на формите на
функциониране на музиката, на възможностите за
преживяване на музикалното изкуство на различни
места и чрез съвременните средства за създаването,
съхранението и разпространението му. Заглавието
насочва към последното, но предразполага за беседа
и по проблемите на живота на музиката – как се създава, как заживява, как се разпространява (спираловиден принцип на развитие на знания, умения и компетентности – ЗУК). Друг важен нюанс е провокирането на разговор и отстояване на позиция за предпочитания – лични, в семейството, сред приятелите, за
възпитаване на толерантност към чуждо мнение.
Музикалният материал е в подкрепа на темата:
песента е в пряка връзка, музиката за слушане – изящна, красива, част от операта „Джоконда“, е много
използвана и в реклами.

УРОК 4: В СВЕТА
НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КИТАРА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разпознаване на електрическата
китара по външни белези и по тембър.
Свързване на електрическата китара с форми на
функциониране на музиката в съвременността.
Задачи на урока: Сравняване на електрическата
китара по външен вид, тембър и звукоизвличане с
класическата (акустичната) китара и с други музикални инструменти. Отнасяне на електрическата китара към съвременните музикални инструменти и към
групата на струнните музикални инструменти. Пресъздаване на характера на песента при изпълнение.
Наблюдение и обсъждане н ролята на темпото и динамиката като изразни средства в музиката.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Моята китара“ – С. Русков, Р. Петрова;
● за слушане: „Прелюд“ – Й. С. Бах, варианти за
различни музикални инструменти.
Насоки за работа
Фокусът на страницата е електрическа китара като
съвременен струнен музикален инструмент. Учениците вече познават традиционната китара. Тембровото и
визуално съпоставяне между двата инструмента е отправната точка на изграждане на новите представи и
понятия. Основа за наблюдение на сходствата и разликите е звучащата музика в часа. С нея базисните знания се формират чрез емоционален отклик и съпреживяване. Песента „Моята китара“ е с актуални послания
и отлично илюстрира двата типа музикално-художествена образност: по-топлата звукоизразителност на
класическата (акустичната) китара и енергично-мощната, действено-устремната – на електрическата. Това
провокира коментар за ролята на темпото и динамиката като изразни средства в музиката.
Дидактическият принцип от 2. клас за представяне
на всеки музикален инструмент чрез гатанка е съхранен и в учебника за 3. клас. Замисълът ни е учениците непринудено да открият отличителните белези на
електрическата китара, ролята на съвременните технологии в създаването на звук и звукови ефекти, а не
непременно с традиционни обяснения в традиционен
урочен начин на изложение.
Предложеният „Прелюд“ на Й. С. Бах обогатява
аудиалния опит на учениците с популярни творби и са
обект на много интерпретации. Конкретно се използва

за съпоставка на електрическата китара по външен вид,
тембър и звукоизвличане с други музикални инструменти – оригинален вариант в пиано, други – традиционна и
електрическа китара. Заглавието е повод за въвеждането на новата рубрика „Под лупа“, която ще присъства в
страниците на учебника по музика в следващите класове и образователни етапи, за да активизира музикалния
речник на учениците и за усвояване на нови понятия. С
предложения музикален репертоар – за пеене и слушане, са свързани и двете задачи в урока. Първата може
да се осъществява няколко пъти, в различни часове, в
различен ред на прозвучаване на вариантите за различни музикални инструменти. Втората задача изисква съпоставяне по определени признаци на двата музикални
инструмента.
Третокласниците живеят в съвременна високотехнологична среда и е добре да бъдат подканени да споделят лични впечатления за електрическата китара –
къде, кога са слушали и виждали; добра е да бъдат
насочени към допълнителна музика и информация.
Е-ресурс
Задача 1 представя известни изпълнители на
електрическа китара. В процеса на сглобяване на
пъзел с електрическа китара – задача 2, учениците
обогатяват своите слухови впечатления, натрупват
вътрешнослухови представи. Задача 3 е за темброво
разпознаване на електрическа и традиционна китара.
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УРОК 5: КАКВО ИЗРАЗЯВА
МУЗИКАТА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Проследяване на мелодия, характер, темпо и динамика в музикални примери. Развитие на КК 1 – подбор на думи за определяне на характер на музика.
Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи – относно характер, музикалноизразни
средства и др. Коментиране на характер, чувства, музикален образ, картини и др., свързани с музикално
произведение.
Основен музикален материал:
● за пеене: Настроение – музика Св. Лобошки,
текст Л. Кръстева;
● за слушане: Из Увертюра към операта „Крадливата сврака“ – Дж. Росини; „Прелюд“ – Димитър Ненов.
Насоки за работа
Предложеният музикален репертоар цели да представи музика с контрастен характер. В урока е добре
да се обсъди значението на заглавието за възприемане на музикално-художествения образ на музикалното произведение. Така например има заглавия, които
ни насочват към конкретен образ, заглавия които са
по-общи и други, които дават свобода без конкретен
ориентир.
Учителят и учениците могат да обсъдят различни
примери от изучаваните произведения. Важно е да се
обърне внимание на това, че много често характерът
на едно музикално произведение се променя. Затова
е добре да насочим вниманието и търсенето на подходящо словесно характеризиране на настроение и
характер в музиката по отношение промените в нея.
Например, в задачата за търсене на подходящи от дадените определения за музиката на Росини може се
изиска отразяване на смяната на характера на музиката след около 2-та минута нататък.
Учениците биха могли да класифицират изучавани музикални произведения съобразно посочените
критерии: заглавие (в трите варианта), характер (като
се посочи дали той се променя и ако това е така каква
е промяната).
Задачите на страницата са свързани с избор на
подходящи определения за характера на музикални
произведения, представени на страницата. В трета
задача се изисква по-задълбочено разсъждение, като
учениците си представят, че са на мястото на композитора. Подборът на заглавие на произведението
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трябва да бъде свързан с неговото звучене. Не бива
учениците да се впускат в прекалено свободни интерпретации, отдалечени от самата конкретна музика.
Добре е те да дават предложения като се обосновават, изхождайки от наблюденията си върху използваните познати музикалноизразни средства.
Е-ресурс
В задача 1 учениците коментират лични впечатления, породени от възприемането на произведението
„Прелюд“ на Димитър Ненов. Те свързват впечатленията си с изображение. В задача 2 представяме на
вниманието на учениците два контрастни ритмични
примера. Целта е учениците да определят каква мелодия би била подходяща за озвучаването им.

УРОК 6: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Разширяване на музикалния опит
на учениците. Развитие и формиране на изпълнителески способности.
Задачи на урока: Коментиране на характер на
музика. Сравняване на музикални произведения.
Свирене и пеене на мелодия по графичен модел.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Лунапарк“ – музика В. Казасян,
текст В. Николаев;
● за слушане: „Есенна песен“ – Ст. Рейнолдс;
„Прелюд“ – Дж. Гершуин.
Насоки за работа
В урока се затвърдяват ЗУК по отношение на възприемане на характера на музикално произведение.
Предложенията на страницата отново дават възможност да се наблюдава музика с ориентиращо заглавие
и с такова, което не дава конкретна насока.
При произведение със заглавие, което насочва към
определен образ, е добре да се обсъди с учениците, че
в този случай не е необходимо да си представят определени „форми“. В случая „Есенна песен“ на Стивън
Рейнолдс представя есен, която е нежна, с пастелни,
преливащи се цветове. Не е задължително, докато
учениците слушат, да виждат във въображението си
конкретно дърво, цвят или нещо друго, характерно за
есента. Всеки може да си представя различни неща,
стига да имат връзка със звученето на музиката. От
голяма важност е въображението да не пречи на възприемането на музиката като отнема цялото внимание на детето (то може лесно да се отдаде на въображението си, представяйки си картина след картина).
Подходящо е да се обсъдят емоциите от музиката. Можем да опишем звученето със следните думи:
деликатно, изящно, фино, мечтателно, меко, напевно,
лирично, ласкаво, успокоително.
Задачите на страницата са разнообразни. Втората
задача е интересна с това, че се сравняват две различни по характер и звучене музикални произведения, но
с еднакво заглавие – „Прелюд“. Тя е пример за това,
че за да разкрием музикално-художествения образ,
е важно звученето на произведението. Учениците
трябва да сравнят творбите и да потърсят подходящи
определения, които ги описват.
В следващата задача е творческа. Избира се подходящ музикален инструмент. Учениците подбират
повече от един инструмент и съчинят музикална картина по тема, свързана с есента, като се обосноват
защо избират инструментите.
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Изображението на есен на страницата, придружено от
краткият стих е повод да се обсъди колко разнообразни
лица може да има есента, както и впечатленията, породени от нея чрез музика. А конкретното ѝ решение изисква свирене по графичен модел на ксилофон, като е
важно са се свържат свирене върху определен цвят
плочка с определена сричка от текста, с определена
продължителност (има тонове в съотношение 1:2:4).
Песента е позната на децата от детската градина.
Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да посочат подходящи определения, описващи характера на песента
„Луна парк“ от Вили Казасян. Задача 2 предлага модел за създаване на звукова картина „Есенна песен“:
вятър с маракаси – с тихи и силни пориви, ритмични
звуци на дъждовни капки – с удар по кутии, звук от
гребен – провокиране на въображение за словесно
оприличаване с подходящи от природата звуци. А
тази звукова картина е добре да се обвърже и с някакъв подходящ словесен текст – предложете го вие
или учениците. Задача 3 всъщност ви дава линк за
работа с виртуален ксилофон и металофон, с който
можете да осъществите и задачата от страницата в
учебника за песента „Есен“.
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УРОК 7: ЗА ИЗРАЗНИТЕ
СРЕДСТВА НА МУЗИКАТА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на знания за музикалноизразни средства в музиката. Разбиране на основни изразни средства в музиката. Коментиране на
значението на музикалноизразни средства в конкретна музика.
Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и др. Определяне на темпо, динамика и характер
на музиката в музикални примери. Проява на емоционално отношение и артистичност при изпълнение на
песни.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Къщичка за песни“ – музика П.
Льондев, текст Р. Киров;
● за слушане: „Марш на троловете“ – Едвард Григ.
Насоки за работа
В урока продължава работата върху изучаваните
музикално изразни средства чрез надграждане на знанията, усъвършенстване на уменията. Учениците разглеждат различни варианти на мелодия и темпо комплексно, не само като отделни музикални елементи,
но и като важна част от композиторското решение.
С третокласниците е добре да се наблюдават произведения, които имат сходни заглавия, но различен
характер. Съответно те ще се различават и по своите
изразни средства. Самите ученици могат да измислят заглавия и да опишат изразните средства, които
биха били подходящи, за да пресъздадат определен
характер, като по този начин се поставят на мястото
на композитора.
Добре е да се обсъди това явление и чрез опита им
с други изкуства.
В Музикалния пример се откриват: 1. много бавно темпо на мелодията; 2. много бавно темпо, промяна на начина на отброяване: вместо на две – на три;
ниско звучене на мелодията; 3. много бързо темпо на
изпълнение на мелодията. Естественият отговор би
бил, че и трите примера на начин на изпълнение на
мелодията на песента „Къщичка за песни“ не са подходящи за претворяване на характера на й.
На страницата сме предложили задача, която би
могла да се възприеме като игра от учениците, ако се
пристъпи към нея по съответния начин. Произведението на Едвард Григ е ярко и характерно, но е важно към
него да се подходи внимателно, като се наблюдават
различните дялове в музиката му. Учениците ще открият: накъсана мелодия в първия и повтарящия се накрая
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дял, плавна мелодия – във втория дял; всички динамики
и нюансите им в различни моменти; бавно темпо във
средния дял, а бързо – в първия и третия. Предлагаме
ви и специфични термини от италиански език за назоваване на някои от изразните средства. Всъщност бележките в тетрадката на детектива са подходящ начин
за анализ на всички музикални произведения, с които
се запознават третокласниците. Тези „бележки“ могат
да се допълват с нови музикалноизразни средства и техни различни варианти на проявление.
Е-ресурс
В задача 1 учениците помагат на две тролчета да
намерят верния път. Едното се е запътило към статив,
а другото към музикален пулт. Учениците се ориентират по ключовите думи върху пътечката. Задача 2
„Знаци за динамика. Видове темпо“ съдържа музикални примери, изискващи проверка на възможностите у учениците за свързване на звучене на музиката
с термините пиано и форте (първи откъс – пиано, втори – форте), алегро и адажио (първи откъс – адажио,
втори – алегро). Подбраните музикални примери могат да се използват и за коментиране на други музикалноизразни средства – тембър (кой ги изпълнява),
какъв е характерът на мелодиите.

УРОК 8: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Познаване на форми на функциониране на музика – танци и музика. Проявяване на
ЗУК за съчиняване и импровизиране на музикален
съпровод съобразно музикален образ и характер на
музика.
Задачи на урока: Подбиране на подходящи средства за съпровод съобразно характера на музиката.
Импровизиране на музикален съпровод към определена музика. Пресъздаване на характера на песента
при изпълнение.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Компютърна историйка“ – музика П.
Льондев, текст А. Жекова;
● за слушане: „Кленов лист“ – Скот Джоплин;
„Мечта“ – Клод Дебюси.
Насоки за работа
В урока се обръща внимание и на тембъра като
изразно средство.
Задачите са разнообразни. Първата е свързана с
интерпретацията на „Компютърна историйка“. Тъй
като песента е нова и на учениците би могло да им
бъде трудно да изкажат мнения за претворяване, те
могат да го направят и с други, вече добре познати
песни. В задачата се подчертава, че съпроводът е изключително важна част за разкриване на цялостната
идея. В този към песента от страницата много ярко
различни инструменти претворяват характер на героите в интермедиите между куплетите. Учителят сам
може да даде примери като изпълни акомпанименти
на музикален инструмент или намери различни аранжименти като съпроводи на изучавани песни.
Следващата задача приканва да се обсъди специфичното предназначение на музикалните произведения. Продължава да се разглежда и проблемът за
заглавията на музикалните творби. За „Кленов лист“
се предполага, че е наименувано на името на танцов
клуб, в който е работел Скот Джоплин. Учениците
могат да дадат предложения за други подходящи заглавия, съобразявайки се с характера на произведението. „Мечта“ на Дебюси може да стане повод за
разговор за мечтите на хората. Предлагаме ви два варианта на изпълнение – пиано, оркестър, което провокира и други въпроси, например по отношение на
лични предпочитания, видове изпълнителска практика и т.н.
В трета задача на третокласниците се дава възможност да танцуват. Добре би било учителят да ги
насочва за подходящи движения, съобразно изразни-

те средства и характера на музиката в различните дялове от музикалната форма.
В четвърта задача учениците сами създават акомпанимент, като целта е да осъзнаят тембрите на инструментите и съчетанието от тях като специфично
изразно средство.
Допълнителна задача: Разделете се на две групи и
анализирайте избрани откъси от всяко произведение
(две произведения по избор на учителя). За всеки верен отговор отборите получават по една точка. Сравнете отговорите си.
Е-ресурс
В задача 1 учениците свързват пет инструментални произведения с техните композитори. В задача 2
третокласниците посочват верни твърдения за музикалноизразните средства, които познават.
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УРОК 9: МУЗИКАЛНА
ПИСМЕНОСТ. КЪДЕ СЕ
ЗАПИСВАТ ТОНОВЕТЕ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на петолиние и ключ сол.
Разбиране на функцията им в музикалната писменост.
Задачи на урока: Наблюдение и коментиране на
броя на линиите и разстоянието в междулинието в
петолинието. Определяне на разположението на елементите на ключ сол върху петолинието. Осъзнаване
на ролята на петолинието и ключ сол в музикалната
писменост. Писане на сол ключ. Пеене с изразяване
на лично отношение и емоционалност. Споделяне
впечатления от музикалното произведение за слушане, съобразно и други области на компетентност.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Ти си върхът!“ – Б. Чакъров;
● за слушане: „Азбука“ – В. А. Моцарт.
Насоки за работа
Нов момент в учебното съдържание по музика е
нотната грамотност. Първият урок за нотното писмо
е натоварен с важната задача да провокира любопитство и интерес, да не натоварва с дефиниции, а непринудено да изгражда основите на понятийния апарат.
Поради това подборът на новата песен е психологически обоснован – зарежда с настроение и увереност
в успеха. Тя може да се изпълни първоначално колективно, а на по-късен етап и със солиращи партии.
Трябва да се внимава текстът в стил рап да се изпълнява отчетливо, с добра артикулация и чуваемост.
Предлагаме за слушане „Азбука“ на В. А. Моцарт,
защото представя връзката на азбуката в езиковата
комуникация и в музиката – като писменост със съответни звукови еквиваленти. Досегашните представи
за композитора В. А. Моцарт се разширяват. Учениците вече ще го свързват не само с инструментална
музика, а и с вокална.
„Къде изписваме буквите? А цифрите?“ са подходящи въпроси за използване на междупредметен опит
при въвеждане на новите понятия. Тръгвайки от познатото към по-абстрактното чрез забавното стихотворение и илюстрацията към него, учителят насочва
към елементите на петолинието. Важно е да се преброят петте прави линии, откъдето е и името на новото понятие. Коментира се и еднаквото разстояние
в четирите междулиния. Добре е да се изговаря поредността „първа линия“ „първо междулиние“, втора
линия“ „второ междулиние“… „пета линия“. Това ще
се използва по-нататък в урока на с. 30. Паралелът с
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дом за пеещи като птици музикални тонове е удачен
за възприятията. Тук птиците не се асоциират с ноти,
а доизграждат образност, необходима за следващите
уроци. Ключ сол също е въведен образно чрез познати елементи на букви и изображения. Използва
се стихче с илюстрация, за да се запомни по-бързо и
трайно изписването, както и разположението на ключ
сол върху петолинието. Специално внимание се обръща на това, че той огражда втора линия.
Първата задача показва последователността на изписване на ключ сол. Цели се точност, а не състезаване за по-голям брой. Подходяща за последната задача
е груповата организация с играта от с. 14 „Детективи
на изразни средства“.
Е-ресурс
Задача 1 провокира наблюдателността за вярно и
невярно изписани петолиние и ключ сол. Задача 2 актуализира аудиалния опит и знания за познати музикални произведения на В. А. Моцарт и Е. Григ. Прозвучават откъси от „Азбуката“ – Моцарт; „Песента на
Солвейг“ – Григ; „Утро“ – Григ; „Ах, ще ти разкажа,
мамо“ – Моцарт; „Малка нощна музика“ – Моцарт.

УРОК 10: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Обогатяване на слушателския опит
и на знанията за композитори и творби. Усъвършенстване на умения за използване на понятията петолиние и ключ сол в практически дейности.
Задачи на урока: Слушане на музика със задачи
относно характер, музикалноизразни средства, темброво разпознаване на музикални инструменти.
Свързване на темпо и динамика с характер и музикална изразност.
Обсъждане на грешки в изписване на петолиние и
ключ сол.
Назоваване на имена на композитори и свързването им със заглавия на техни музикални произведения.
Основен музикален материал:
● за слушане: „Танц със саби от балета Гаяне“ –
А. Хачатурян; „Ръченица“ из „Тракийски танци“ – П. Стайнов
Насоки за работа
Предлагаме за слушане два музикални шедьовъра,
емблематични за композиторите А. Хачатурян и П.
Стайнов. Идеята е многопластова: учениците емоционално да общуват с музиката, но и да разберат, че
нотното писмо е необходимо на композитора не само
за авторската му музика, а и за съхраняване и развиване на фолклорното музикално наследство, за да
остане във времето, претворено и от авторска музика
на народностна основа. Важен акцент е ангажираното слушане на музика с разнообразни задачи. Добре
е преди първото прозвучаване учениците да се запознаят с кратката информация от урока, защото може
да разпознаят метрума на родната ръченица в произведението на П. Стайнов, но нямат необходимия
опит да наблюдават претворени мотиви от арменския
фолклор в творбата на Хачатурян. Още при първото
прослушване учениците ще открият, че и двете музикални произведения се изпълняват от оркестър. И в
двете той не е от народни инструменти, макар музиката да е разработена върху народностна основа.
Определяйки палитрата с настроения в „Ръченица“ из „Тракийски танци“ на П. Стайнов, учениците ги свързват с еднакви, подобни и различни дялове
– наблюдения, полезни за бъдещата работа. Някои
от възможните отговори на задача 1 са: тържествено и празнично, бодро и ликуващо, игриво и волно,
широко и светло; различни за втори дял – песенен,
по-спокоен, а не танцов. В задача 2 от познатите музикални инструменти ясно се разпознава тембърът на
цигулка, тромпет, флейта, ксилофон и др. ударни ин-

струменти. Изборът на цветовете е съобразно личното съпреживяване с музиката, според провокираните
чувства и асоциации, затова няма грешни отговори.
Задача 3 предполага художествено изработване на
песента и уточняване на подходящи определения за
това. Третият отговор не съответства на художествената изразност на нито един дял в песента. Задача 4
затвърдява понятията петолиние и ключ сол. В задача 5 след назоваване на композиторите и свързване с
техните музикални произведения, те могат да прозвучат като награда за справилите се. Вярното свързване
е: Добри Христов – „Родна реч“; Панчо Владигеров
– „Хоро стакато“; Петко Стайнов – „Пайдушко хоро“
из „Тракийски танци“.
Е-ресурс
Задача 1 обогатява възприятия с допълнителна
музика и представя информация за Арам Хачатурян.
Задача 2 по интересен начин актуализира знания за
творчеството на Петко Стайнов. Обвързана е с базисни знания за музиката.
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УРОК 11: БЪЛГАРСКИ
НАРОДНИ ТАНЦИ. ПРАВО
ХОРО. ПАЙДУШКО ХОРО
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит
на учениците по отношение на български народни
танци, на ЗУК, свързани с тях. Познаване на право и
пайдушко хоро. Разграничаване и отчитане на равноделна и неравноделна пулсация на две. Коментиране
на функционирането на музика, свързана с право и
пайдушко хоро.
Задачи на урока: Музициране на песни – образци
на жанра на право хоро. Слушане на музика на право
и пайдушко хоро. Разпознаване на право и пайдушко
хоро. Откриване на прилики и разлики. Графично и
двигателно моделиране, танцуване.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Да знам, любе ле“ – народна песен;
● за слушане: Пайдушко хоро.
Насоки за работа
Урочната статия и задачите се свързват с ново
ниво на ЗУК, свързани с право и пайдушко хоро. Важен момент в работата в тази насока е разширяването
на информацията по отношение на функционирането
на тези народни танци, възможностите за назоваването им с географски имена, за варианти на танцуване.
Актуализират се ЗУК за начин на отброяване, а оттам – за разпознаване. Затова предлагаме и свързването на конкретните танци с музикален репертоар от
предишни години, в случая – с песента „Отишла Лалка“ (право хоро). Но това е повод за припомняне и на
други образци, изучавани вече. А разпознаването на
видовете танци в нова музикална среда се изисква в
последната задача на страницата. В музикалния пример право хоро звучи в първи и четвърти откъс, пайдушко – в трети и пети. За втория откъс учениците
би трябвало да отговорят друго хоро, т.к. звучи още
непознатото за тях дайчово хоро.
Е-ресурс
Задача 1 е електронен вариант на задачата с музикалния пример от страницата в учебника. Задача 2
предлага допълнителен музикален репертоар в подкрепа на темата за фолклора в творчеството на композиторите, в случая – пайдушкото хоро в творчеството на Св. Обретенов. Първата страница на задачата
провокира размисъл за функциониране на музиката
(в концертната зала), характер, вид според изпълнителски състав. Втората страница изисква свързване
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на звученето на музиката на Св. Обретенов с конкретна графична схема, отговаряща на пайдушко
хоро. Предлагаме ви и видеофайл за право тракийско
хоро.

УРОК 12: УПРАЖНЕНИЕ.
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Натрупване на вътрешно слухови
представи за право и пайдушко хоро, по отношение
на функциониране на музиката. Разбиране на авторството по отношение на образци, свързани с български музикален фолклор – в примери от народното и
композиторското творчество.
Задачи на урока: Разграничаване на авторска и
народна музика в училищен репертоар. Свързване на
метрична пулсация и характер на музика с определен
народен танц – право хоро, пайдушко хоро. Речева
интерпретация по метричен модел – като право и пайдушко хоро.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Жълтото цвете“ – народна песен;
● за слушане: „Жълтото цвете“ – народна песен;
„Ситно хоро“ – Л. Пипков.
Насоки за работа
Запознаването с народни песни с еднакви заглавия, но с различен текст и различна метроритмична
организация на мелодията е в подкрепа на темата за
разнообразието на нашия фолклор, дори и когато става въпрос за близки теми, сходни послания, еднакви
заглавия. Макар че сме предложили едната песен за
разучаване, а другата – за слушане, не се изключва
възможността за песенното претворяване и на двете в
часовете – кога ще го направите и дали, решавате вие.
Но и двете са подходящи за целите и задачите на това
упражнение, а и на други. „Едната песен“ е в метрум
на пайдушко хоро, а другият вариант – на право хоро.
Едната песен е със съвременен съпровод, другата – с
народни инструменти.
Творческа е последната задача на страницата. Рисунките на различни менци на кобилицата на девойките се свързва с графичните модели на право хоро
и на пайдушко хоро. Предложеният текст може да се
интерпретира в посочените параметри например така:

Разбира се, че може да се съчинят и други ритмични варианти. А мелодиите оставяме на творческата
инвенция – ваша и на учениците. Съчиняването на
текст, който да продължи дадения от нас, е предпоставка за междупредметни връзки и проява на други
ключови компетентности. Колкото различни продължения на историята ще се получат, толкова различни
песни може да се окаже, че са съчинили учениците.
Е-ресурс
Задача 1 проверява знания за композитори и техни произведения – песни и други инструментални
творби. Като следващ ресурс ви предлагаме видеофайл за пайдушко хоро.
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УРОК 13: СВЕТЪТ НА
МУЗИКАТА
Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: Прилагане в ситуации на богати
интеративни взаимодействия с други предметни области 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: Изпълнение на песен с разкриване на образната ѝ същност. Постигане на синхрон
и баланс между пеене и съпровод. Описване на впечатления от музикалноизразни средства в музика за
пеене и слушане. Свързване на видове мелодическо
движение с графичен модел. Прилагане на знания
за правилно изписване на петолиние и ключ сол в
практически ситуации. Свирене с детски музикални
инструменти по партитура. Проявяване на творческа
инициативност при създаване на звукова картина по
графично изображение. Съчиняване на тематични
танци по характерна музика.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Почва, въздух и вода“ – Е. Платов,
И. Ангелов;
● за слушане: „Вечер“ – Кл. Дебюси; „Вечер“ –
С. Прокофиев.
Насоки за работа
Функцията на обобщението е да затвърди и формира цялостна представа за света на музиката. Комплексното обвързване с емоционално-познавателен
свят е предпоставка за постижения. Затова предлагаме актуален практически базиран подход в структурната и съдържателната организация на часовете за
обобщение – богати интегративни взаимодействия с
всички културно-образователни области. Основният
музикален материал реализира този замисъл. За класовете, които през I учебен срок изучават музика 1
час седмично, има възможност по преценка на учителя това обобщение да изпълни роля на междинна
диагностика. Тя стимулира музикалната изява без да
натоварва с теоретични дефиниции.
Песента „Почва, въздух и вода“ на Е. Платов е запеваема, със съвременна екологична проблематика.
Първите две задачи не само създават междупредметни връзки. Те целят запомняне на текста, развитие на
функционалната грамотност и обсъждане на връзката
между поетичния текст и музикалноизразните средства. След проследяване на мелодичното движение на
началната фраза се открива, че верен е третият модел
(последната задача на страницата).
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Двете едноименни произведения за слушане са основа за анализ как едно заглавие може да има различни художествени интерпретации и различна образна
същност. За да въвличаме учениците в споделяне на
впечатления от музикална творба, сме дали опори с
ключовите понятия, а за характера на музиката – определения в подкрепа на словесната изява.
На с. 21 знанията за петолиние и ключ сол са вплетени в математически и географски компетентности,
за да трансформират естествената любознателност в
желание и увереност за представяне на песен от извънучилищен репертоар. Подходящи са солови и групови изпълнения, а за други ученици – роля на публика, на журиращи по установени критерии. Идеята на
втората задача е многократно и с разбиране да се използват понятията – названия на музикални инструменти и жанрове, на техническите средства за запис,
възпроизвеждане и съхраняване на музика. Задачата
развива комбинативни умения и творчество. Подходяща е груповата организация. За празните листи
учениците сами съставят изречения, като съотнасят
символите към съответни музикални дейности: пее,
съпровожда, свири, слуша, танцува, играе, участва в
танцов състав, записва музика, харесва, предпочита.
Поощряват се точността и оригиналността в идеите.
В задачата за съчиняване на звукова картина
препоръчваме следната последователност в първата схема: да се обсъди какво ще представи всяко от
ритмически неорганизираните звукоподражания –

Задача 2 дава възможност за възприемане на допълнителна музика – „Есенна песен“ на П. И. Чайковски. Тя е тематично свързана със звуковата картина и
слушателския опит. Учениците предлагат за слушане
друга музика, близка по настроение и характер с произведението на Чайковски. Проследяват и съпоставят
изразните възможности на музикалното изкуство в
„Есенна песен“ на Чайковски и едноименната творба
на Ст. Рейнолдс. Задача 3 е игрословица. Задача 4
изисква свързване на композитор с негово музикално
произведение.

листопад, шум от клони, дъжд, вятър, почукване на
кълвач; изпълняват се поотделно с предложените
средства или със сходни според възможностите, като
темпото и динамиката се съобразяват с големината и
цветовия интензитет на символите; отделните партии
се съчетават. Поотделно с броене се разучава всяка
партия от метроритмическата схема. Мълчанието на
паузите се моделира с „удар“ във въздуха. Така се
подготвя въвеждането на по-късен етап на понятието
за пауза в музиката. Следва съчетано изпълнение по
партитурата, като равномерното броене на две продължава. Добре е да се поговори за ритмичността в
нашия живот – кои дейности извършваме ритмично,
откъде се чуват ритмични звуци… Едва тогава се добавят и съчетаят с тази схема звукоподражанията от
първата схема.
Последната задача е също творческа. Вариантите за съчиняване на тематични танци по мотивирано
предложена музика са разнообразни. Характерът на
предложеното заглавие насочва на пръв прочит към
използване на фолклорна музика. Но дали и непременно само такава е възможна?
Е-ресурс
Ресурс 1 е работен лист за разпечатване и съхраняване в ученическото портфолио.
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УРОК 14: В СВЕТА
НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. КЛАРИНЕТ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разпознаване по външен вид и по
тембър на кларинет. Познаване на принципа на звукоизвличане на инструмента. Свързване с други познати музикални инструменти според принципа на
звукоизвличане – духови инструменти.
Задачи на урока: Откриване на звучността на
кларинет в слушана музика. Определяне на звучността на кларинет, подбиране на подходящи определения. Сравняване на кларинет с други познати духови
музикални инструменти.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Оркестър“ – музика Ст. Русков,
текст Р. Петрова;
● за слушане: из „Рапсодия в синьо“ – Дж. Гершуин; „Зета свят“ – Дж. Маталиано.
Насоки за работа
Песента се свързва с една от формите на използване на инструмента кларинет – в оркестър. А характерът на песента насочва към любим за учениците
жанр – марш. Тъй като кларинетът е доста разпространен дървен духов инструмент, много вероятно
е учениците да познават добре външния му вид, а
може би дори неговия тембър. В трети клас може да
се надградят знанията, като се обърне внимание на
устройството и изразните му възможности. Би било
чудесно учителят да покаже кларинет на живо. Без
да се представят всички подробности по неговото
устройството, може да се спомене, че той има тръба, клапи, отвори (отверстия), наустник, пластинка.
Още по-добре би било и ако се покаже начинът на
свирене (като се използва видео или чрез специално
поканен изпълнител например).
Характерен за кларинета е и големият му тонов
обем. Инструментът има три регистъра: нисък, среден, висок, които се различават по тембър. Ниският
звучи меко, плътно; средният – ясно, звучно, а високият – остро, звънко. С учениците може да се потърсят и други определения за звука.
Музикалните произведения, които сме предложили, представят богатите технически, изразни и динамически възможности на инструмента.
В задачите учениците коментират специфичното
звучене на кларинета. Сравнява се звукът му и с този
на другите изучавани духови инструменти. Това е
важно, защото често пъти учениците изпитват труд48

ности при различаване на тембъра му, особено сравнявайки го със звука на кавала и флейтата.
Допълнителни въпроси:
Опиши по какви начини може да звучи кларинетът.
Каква музика може да изпълнява кларинетът?
По какво се различава звукът на кларинета от този
на флейтата и кавала?
Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да сглобят пъзел
на кларинет. Целта на задача 2 е третокласниците да
подредят музикалните инструменти по реда на тяхното появяване в музикалния пример, т.е. свързана
е с развитие на тембров слух по отношение на кавал,
тромпет, флейта, кларинет, гайда.

УРОК 15: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит
на учениците по отношение на кларинет. Развитие и
формиране на ЗУК за характеризиране на музикален
инструмент, за аргументиране на мнение и изказване на впечатления. Разбиране на функционирането
на музиката и музикалния инструмент в определени
музикални състави.
Задачи на урока: Изработване на „портфолио“
на музикален инструмент. Сравняване на различни
видове музикални инструменти. Импровизиране на
танцови движения върху характерна музика. Подбиране и характеризиране на танцова музика.
Основен музикален материал:
● за слушане: „Полка за кларинет“; Сватбарско
хоро.
Насоки за работа
В урока се разширява кръга от теми, свързани с
кларинета. Задача първа дава възможност да се обобщят знанията за различни инструменти. Учениците
могат да работят самостоятелно или по групи, като
после представят и сравнят отговорите си.
Задачата би могла да послужи и за проверка на
знанията. Във втора задача ориентир за учениците са
изображенията, но е важно да звучи и музика. Тя би
могла да бъде подбрана от учителя или от самите ученици.В трета задача учениците анализират формата и
устройството на инструменти от различни групи, начин на получаване на звук, като не бива да се забравя
да се сравнят особеностите на звука, който издават.
Важно е да се обърне внимание на приликата с кларинета.
В останалите задачи на страницата е поставен
акцент върху танца. По този начин учениците разглеждат многопластово музикалните произведения
– характер, инструментален състав, предназначение
и т.н. Важен момент, произтичащ от двете музики, е
тезата за използването на кларинета и във фолклора
на народите. Много отдавна полката е народен танц
за много народи в Европа. У нас също е навлязъл и
в народната музика. Друга насока на работа е възможността да се обсъдят различни теми, свързани с
познати и любими танци, начини на взаимодействие
между музика и танц. Те могат да се подкрепят с различни примери, които ученици и учител са подбрали.
Може да се използва личният опит, но и да се направи
по-широко търсене в интернет, да се използват звукови файлове, видеофайлове, изображения и др.
Също така не бива темата за танца да остане само

в сферата на словесното обсъждане, необходимо е да
се подходи практически. Важно е да се даде свобода на учениците като деликатно се насочват, така че
музиката и изпълняваният танц да бъдат органично
свързани. Може да се организират съревнования,
за да се мотивират учениците или да се избере друг,
подходящ за всеки клас начин на стимулиране.
Е-ресурс
В задача 1 учениците поставят наименованията
на отделни части на кларинета на съответните места
на изображението. Задача 2 предлага откъси от три
различни изпълнения на кларинет на едно популярно
произведение – „Чардаш“ от Монти: соло кларинет,
кларинет и пиано, кларинет и сивфоничен оркестър.
Учениците ги сравняват: изпълнителски състав, мелодия, динамика, темпо, т.е. откриват еднаквото
произведение по мелодията му и различните видове
изпълнителски практики. Нюанси в темпото и динамиката се откриват в бавния дял.
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УРОК 16: МУЗИКАЛНА
ПИСМЕНОСТ. КАК СЕ
ЗАПИСВАТ РАЗЛИЧНИ
ПО ТРАЙНОСТ ТОНОВЕ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на графичния белег на
цяла, половина, четвъртина и осмина нота и съответстващите им паузи.
Свързване на тонови трайности със съответни
нотни стойности.
Подражателно изпълняване на ритмични последования от изучаваните нотни стойности.
Задачи на урока: Пеене и анализиране на музика.
Запознаване с нотните стойности цяла, половина, четвъртина и осмина нота и съответстващите им паузи.
Разпознаване по писмен белег. Наблюдение и отмерване
на тонови трайности и свързването им със съответстващи им нотни стойности и паузи. Разбиране на паузата
като знак за прекъсване на музиката за определено време. Ритмично изговаряне на текст от изучавана песен и
свързване на графичен с нотен запис на откъс от нея.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Писнала гайда шарена“ – П. Хаджиев.
Насоки за работа
Учениците имат достатъчно натрупани слухови и
зрителни представи за съотношението между кратки
и дълги тонове, изграждащи музиката. Всички досега
използвани графични символи с големина, съответстваща на конкретна тонова трайност, многократно
са подготвяли въвеждането на нотите. В тази тематична единица те са графичен белег на трайност. Как и
къде се записва височината на тона не е предмет на
наблюдение в този урок. Нотното ограмотяване започва с нотните стойности, отговарящи на цяла, половина,
четвъртина и осмина нота и съответстващите им паузи. Половина с точка целенасочено се въвежда по-късно, когато представите за понятието нота укрепнат.
Новата графична система е представена нагледно-образно, с подходяща музика. Песента „Писнала
гайда шарена“ на П. Хаджиев е с много удачна ритмична структура. С малък тонов обем, тя е лесна за разучаване. Изговаряйки и пляскайки на всяка сричка, учениците моделират и анализират съотношението между
тоновете ѝ. Първата среща с техните писмени знаци е
позитивна, привлекателна. На принципа на любимите
комикси олицетворените ноти се представят като писмени знаци на различни по трайност тонове.
Паралелно с нотните стойности калинката в жест за
мълчание въвежда съответстващите им паузи. Учени50

ците виждат всеки знак за пауза срещу нотната стойност, която му е аналог. Наблюдават еднаквостта в наименованията, идентичния начин на отброяване с ръка.
Така разбират, че нотата е писмен знак за тон с точно
определено времетраене, а паузата – нейно съответствие за прекъсване, за мълчание в музиката. Неслучайно тук присъстват и познатите птици от с. 16. За да
подкрепят осмислянето на цяла, половина, четвъртина
и осмина нота, те държат части от кръга, които им отговарят. Друго графично моделиране сме предложили
в лявата част на страницата – две схеми, отнасящи се до
трайностите (нотни символи и геометрични аналози).
Всички задачи поставят третокласниците в активна позиция. Новата информация се усвоява в дейности и провокира наблюдателност, аналитичност, генериране на идеи.
Е-ресурс
И двете задачи са с атрактивен когнитивно-занимателен характер.
Задача 1 отработва свързването на нотните стойности със съответните тонови трайности. Задача 2
подкрепя откриването на паузите в изображения и
свързването им с трайност, отговаряща на цяла, половина, четвъртина и осмина нота.

УРОК 17: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Използване на понятията цяла, половина, четвъртина и осмина нота и съответстващите
им паузи в разнообразни дейности. Отнасяне на писмените знаци към съответстващите им нотни стойности и паузи. Осмисляне на съотношенията между
нотните стойности.
Задачи на урока: Възпроизвеждане на мелодията и метроритъма на песен според индивидуалните
възможности. Изява на емоционално съпреживяване
чрез участие в театрализирането ѝ. Двигателно отразяване на паузите в песента. Разбиране за вариативност в начина на записване на осмини ноти – поединично и в група. Откриване и свързване на текст от
песента с нотен запис на откъси от нея. Откриване
чрез отмерване и броене на еднакви съотношения в
нотните стойности.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Да или не?“ – П. Льондев, по Р. Киров.
Насоки за работа
Предложената песен е закачлива, шеговита и въвлича в изява на емоционално отношение. Създава
подходяща емоционална среда за затвърдяване на
понятията. Ученикът е в активна позиция, приобщен
в разнообразни дейности. Още при първото прочитане на текста третокласниците ще забележат, че на
определи места присъства знак за четвъртина пауза.
В първите три стиха е посочен моделът за изпълнение, който по аналогия ще се приложи и в останалите
стихове – в процеса на разучаването на песента на
тези места се пляска. В по-късен етап в часа паузите
може да се отразят с детски музикални инструменти
по избор (зад. 2). Така учениците ще запомнят визуално четвъртината пауза и ще затвърдят представата за нея като знак за прекъсване на музиката: едно
пляскане, един удар с детски ударен инструмент, отговарящ на едно време – точно колкото е трайността
на четвъртина нота.
В песента най-честите последования могат да се
запишат като осмини и четвъртини ноти. Двете кукли
от илюстрацията надграждат представите за изписване на осмина нота. Освен самостоятелно, тя може да
е част от група. С почукване по чина или пляскане
се изпълняват двата варианта на записания с ноти и
паузи откъс от песента (зад. 1). Добре е всеки удар,
отразяващ нотните стойности да се дублира с изговор
на неутрална сричка, като на паузите само се пляска
или почуква. Както в преходния урок, все още изпълнението е колективно и подражателно с водеща роля

от учителя. Учениците достигат до извод, че двата записа са на еднакви нотни стойности и равни по трайност паузи. След ритмично изговаряне на текста се
откриват следните стихове, отговарящи на нотните
стойности в записа: „Храни ли се котката с марули?“,
„Право ли е винаги шосето?“, „Имат ли черупчица
яйцата?“, „Куклите играят ли в театър?“.
Предложената ролева игра се реализира според
творческата инвенция на учителя и учениците.
Нагледна опора за последната задача може да са
всички графични схеми и символи от с. 24. Първото
ключе отключва последната сцена – четвъртина нота
е равна по трайност на две осмини ноти. Второто
ключе отключва първата сцена – цяла нота е равна
на четири четвъртини ноти. Третото ключе отключва втората схема – половина нота е раавна на четири
осмини ноти.
Е-ресурс
Задача 1 подкрепя затвърдяването на понятията чрез свързване на еднакви по трайност символи
от нотното писмо. Задача 2 предлага запис с нотни
стойности и пауза, който учениците трябва да свържат с началото на текст от позната песен.
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УРОК 18: МУЗИКА И ТАНЦИ.
ВАЛС
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Натрупване на ЗУК, свързани с
танците в музикалното изкуство – валс: възникване,
видове, откриване в различна музика, характеризиране на звучене.
Познаване на графичен белег на половина нота с
точка.
Задачи на урока: Свързване на равномерна
метрична пулсация на три с жанра валс. Графично
и двигателно моделиране на валс. Откриване на еднаквост и различие в звучаща музика и с помощта на
графични средства. Отнасяне на определени нотни
стойности към тонове в позната мелодия.
Основен музикален материал:
● за пеене: „У дома“– музика П. Хаджиев, текст
И. Генов;
● за слушане: Из „Приказки от Виенската гора“ –
Й. Щраус; Английски валс.
Насоки за работа
Урокът е посветен на развитие и формиране на
ЗУК във връзка с танците и музиката, в случая – с
валс. Ново в тази връзка ще се окаже не начинът на
броене, а разширяването на знанията за произход и
видове валс в практиката, както и натрупването на
слухов опит. Валсовете на майстора на този жанр
Й. Щраус – син са популярни в цял свят, белег на
изящество и красота, на неизчерпаеми запомнящи се
мелодии. Съпоставянето на този тип валсове, наречени виенски, с други, наречени английски, води до
съпоставяне на основно изразно средство в музиката
– темпо. Подбрали сме ги и по друга причина – дават
предпоставка за разговори, за разширяване на ЗУК
във връзка с присъствието на валса в практиката и на
спортните танци.
Втората задача не затруднява с отговора – брои се
равномерно на три. По-важно е да използваме задачата за провокиране на ЗУК по отношение на начин на
броене, съдържащ се в другите отговори, за посочване на други танци, на друга музика, която е звучала
в часовете.
Третата задача изисква слухов опит за откриване
на еднаквост и различие в музиката и посочване на
първата схема за вярна по отношение на песента „У
дома“.
В четвъртата задача вярна е първата схема. За
да се изговори посоченият текст от песента според
другите неверни нотни стойности за нея, възможно е
първо те да се изговорят с неутрална сричка или да се
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моделират двигателно – с ръка на чина или с музикален инструмент.
Е-ресурс
Задача 1 проверява възможностите на учениците
за разпознаване в нова за тях звучаща музика на изучавани танци. В случая, познати танци звучат в реда
право хоро, валс, пайдушко хоро. В Задача 2 учениците разпознават по инструментален съпровод три
песни, като списъкът за избор включва пет. Общото
между тях е, че и трите се определят като валс, а
две от тях имат един и същ композитор. Като трети
е-ресурс ви предлагаме красиво изпълнение от състезание по спортни танци, в категорията виенски валс.

УРОК 19: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит на
учениците по отношение на жанра валс. Разпознаване на равномерна тривременна пулсация и отнасянето ѝ към жанра валс. Натрупване на ЗУК, свързани
с функционирането на музиката – инструментална,
вокална, вокално-инструментална; в ежедневието и
в празника на хората.
Задачи на урока: Определяне на пулсация в звучаща музика. Разпознаване на валс в различни изпълнителски състави. Свирене с ДМИ – по зададен модел
(с нотни стойности) или чрез съчиняване. Съчиняване на тематичен танц, избор на подходяща музика.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Сладкопойна чучулига“ – П. Пипков,
Ц. Калчев;
● За слушане: „Дунавски вълни“ – Й. Иванович.
Насоки за работа
Страницата в учебника е насочена към разширяване на опита на учениците по отношение на валс –
натрупване на слухови представи, разширяване на
репертоар от песни-валсове, познаване на творци,
автори на популярна валсова музика. Йосиф Иванович е автор на валс (създаден през1880 г.), който е
претърпял през годините много различни трансформации – аранжименти и варианти за различни изпълнители и състави. Затова ви предлагаме и последната
задача на страницата. В музикалния пример звучат
последователно симфоничен оркестър – първа снимка, духов оркестър – трета снимка, женски глас, мъжки глас (Том Джоунс), акордеон (втора снимка).
Песента е класическа детска песен, която са пели и
нашите прадядовци и прабаби, част от детска оперета
на П. Пипков. Това е повод да се актуализират и разширят знания за авторството и на други вечни песни.
От предложените заглавия в първата задача учениците
са слушали във втори клас „Татковина“ – Е. Манолов,
П. Славейков; „Родна реч“ – Д. Христов, Р. Босилек
(предстои да пеят), „Що ми е мило и драго“ – народна
песен, обр. П. Стайнов. Познават и са пели „Знамето ни
е трицветно“ – М. Митов. За реализирането на задачата
в цялост препоръчваме да се работи с учебника – откриване в съдържанието на репертоара на други заглавия
от посочените: „Де е България“ – П. Пипков, И. Вазов.
За надграждането на ЗУК за съпровод при валсова
музика се работи по следния начин: 1. свирене само
на първо време; 2. свирене на второ и трето време; 3.
в задачата е означен за предложение от учениците –
на първо и второ време.

Изключително творческа, изискваща въображение, но и организираност, мислене, прилагане на
ЗУК, е задачата за съчиняване на танц с валсова музика. Помогнете на учениците да формират две групи
и да започнат работа. Може да използвате схемата за
проектна работа от втори клас на с. 49, като модифицирате заглавията ѝ.
Е-ресурс
Задача 1 „Да творим заедно“ е вариант на задачата за свирене с ДМИ от страницата. Изисква се
подбор на музика – съобразяване на схемата, на начин на броене с тази музика (равномерно броене на
три – валс), както и избор на музикални инструменти.
Това позволява да я използвате и в други часове. В
задача 2 „Музикален лабиринт“ се провокират визуални представи за танцуване на валс; при правилното
свързване на снимка с графичен модел звучи валс.
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УРОК 20: В СВЕТА
НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. АКОРДЕОН
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разпознаване по външен вид и по
тембър на акордеон. Познаване на особеностите му
на звукоизвличане и отнасянето му към позната група. Коментиране на използването му в различни музикални практики.
Задачи на урока: Откриване на прилики и разлики на акордеона с други музикални инструменти.
Свързване на графичен модел с определена музика.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Акордеон“– музика и текст М. Гашева;
● за слушане: „Валс“ – А. Астие; „Хоро“.
Насоки за работа
И песента, и другата музика, и гатанката, и задачите са в пряка подкрепа на разкриването, на осъзнаването на акордеона – като вид музикален инструмент според начина на създаване на звук, във връзка
с особености на формата и на начина на свирене, на
изразителните му възможности, на използването му
в различни практики. Важно е да се подчертаят възможностите и употребата на инструмента като солов
– в световна танцова музика и във фолклорната българска. Петър Ралчев е известен акордеонист у нас и
по света, свири и фолклорна музика, и своя авторска
на фолклорна основа, участва в много международни
проекти с различни музиканти. Акордеонът е популярен музикален инструмент в нашата съвременна
фолклорна практика – използва се в много различни
хороводни музики. Но много важна за осъзнаване
на използването на акордеона в най-широка гама от
музикални практики е последната задача: възможно
верни са всички отговори (макар може би учениците
да не са го виждали в парти клуб, но това е разпространено в други държави по света).
Е-ресурс
Задача 1 е сглобяване на пъзел, при което отново учениците ще чуят изпълнение на акордеон. Задача 2 предполага наличие на знания за акордеона
(присъстващи в текстовете на страницата на урока),
сравняването му с други музикални инструменти –
пиано, цигулка, ударни, духови, и връзката на отделните му части с начина на произвеждане на звук.
В подкрепа на разширяване на реалния опит на
учениците със звучаща музика, ви предлагаме и видео ресурс – изпълнение от национален конкурс за
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акордеонисти „Танцуващи клавиши“, където млади
артисти доказват възможностите и любовта си към
инструмента.

УРОК 21: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: на учениците, свързан с акордеон.
Развитие и формиране на ЗУК по отношение на
музикалните инструменти в музикалната практика –
акордеонът в различни музикални състави.
Задачи на урока: Коментиране на начин на звукоизвличане при акордеона. Характеризиране на
музикално произведение по определени показатели.
Свирене на клавиатура, вкл. и виртуална, по определен модел – свързване на изучавани видове мелодическо движение с графичен модел.
Основен музикален материал:
● за слушане: „Танго за Клод“ – Р. Галиано, и
„Веселите акробати“ из „Музикални приказки“
– В. Троян.
Насоки за работа
Урокът основно разширява ЗУК на учениците по
отношение на акордеона и използването му в различни музикални практики и инструментални състави.
Затова сме подбрали музикални примери, отразяващи участието му в еднороден ансамбъл – акордеонен
състав, както и като солист с голям симфоничен оркестър. И двете творби са образец за авторски произведения, сътворени специално за инструмента, а те са
много в световната практика. Първата творба свързва
акордеона с жанр от танцовата музика, често изпълнявана от него – танго. Ришар Галиано е съвременен
френски композитор, акордеонист, концертиращ по
цял свят, автор на много произведения за акордеон,
интерпретатор на разнообразна музика – от Й. С. Бах
и В. А. Моцарт до съвремието ни. А втората творба е
ярко образно произведение, част от няколко приказки
на чешкия композитор Вацлав Троян за акордеон и
оркестър: „От приказка в приказка“; „Спящата красавица“; „Вълшебната кутийка“; „Приказка за сладката
принцеса, Принцът и драконът“; „Въртележка“; „Морякът и вълшебният акордеон“; „Веселите акробати“.
Към насочване за затвърдяване на ЗУК за тонови
трайности, но чрез свързването им по условни модели с конкретни клавиши от клавиатура провокира
интерес. Песента, която ще се чуе при правилно просвирване, е „Хоро“ от Д. Христов, позната от 1. клас
(Чуйте, гайда свири…). Изискването за записване по
този образец и на следващия дял на песента изглежда
реализирано така:

Последната задача е добре да се обвърже и с други слушани музики и насочването им към другите от
посочените схеми.
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УРОК 22: МУЗИКАЛНА
ПИСМЕНОСТ. КАК СЕ
ЗАПИСВАТ РАЗЛИЧНИ
ПО ВИСОЧИНА ТОНОВЕ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разбиране на разположението на
нотите върху петолинието според различната тонова
височина. Свързване на нотите от първа октава със
съответстващите им тонови имена.
Задачи на урока: Изграждане на представа за
възможността различни тонови височини да се записват с ноти. Запомняне на последователността на
тоновите имена във възходящ и низходящ ред в процеса на изпълнение на песента и дидактичните игри.
Наблюдаване и осмисляне на мястото на нотите върху петолинието като графичен белег на съответстваща тонова височина. Свързване на познатите нотни
стойности – цяла, половина, четвъртина, осмина, разположени върху петолинието, с тонови имена.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Нотна азбука“ – Д. Христов.
Насоки за работа
Учениците вече знаят, че нотата е писмен знак
за трайност. В този час те ще разберат, че записана
върху петолинието, тя показва и тоновата височина, т.е. носител е на двойна информация. От първи
клас досега подготовката за писмено представяне на
звуковисочинните съотношения е била продължителна и надграждаща. В разнообразни дейности третокласниците са наблюдавали мелодическо движение.
Проследявали са, моделирали са повтарящи се тонове, постепенно движение, скок в мелодията. Разпознавали са мелодия по графичния ѝ модел, свързвали
са разположението на символите в него с различна
тонова височина. Тук предстои да получат представа как различни тонови височини се записват с ноти,
отново от прекия си контакт с музиката. Изборът на
песента „Нотна азбука“ на Д. Христов е целенасочен.
Текстът въвежда тоновите имена в техния възходящ
и низходящ ред. Учениците ще ги запомнят още с разучаването на песента. Тази дидактическа функция на
песента е и илюстрирана, при това отново с познатите образи-символи от предходните уроци за музикална писменост – птиците. Те вече са подредени по
линиите и междулинията в своята последователност.
Трябва да се обърне внимание, че под и над именуваните птици има и други, т.е същата тази редица от
тонови имена може да бъде продължена надолу и нагоре в същата последователност. В петолинието под
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илюстрацията се наблюдава и осмисля мястото на
нотите от първа октава. Учителят ще прецени дали
тук или в контекста на последната задача ще се коментира трайността на нотните стойности. Краткото
урочно поле дава ясна и разбираема информация.
Смисълът на първа и втора задача е да разпалят
творческия потенциал и да подкрепят осмислянето на
тоновите имена във възходящ и низходящ ред. Изговарянето им през едно (зад. 2) може да се извърши и
с посочване на съответните ноти върху петолинието,
за да се свърже разположението им с тоновите наименования. Последната задача цели свързване на познатите нотни стойности с тонови имена.
Е-ресурс
И двете задачи подпомагат разпознаване на нотите върху петолинието и назоваването им със съответстващите на височината тонови имена в интерактивен вариант.

УРОК 23: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Обогатяване на представите за
различни видове мелодически движения и звуковисочинните съотношения в тях. Свързване на тоновата
височина с тоновото наименование на нотата.
Задачи на урока: Наблюдение и осмисляне на
последователността от тонови имена в двете посоки
и отнасянето им към съответстващите им ноти. Проследяване по слух и с нагледна опора на посоката
на мелодията. Двигателно моделиране на мелодично
движение. Мотивиране на избор на музикален инструмент. Движение с музика.
Основен музикален материал:
● За слушане: „Нотна стълбица“ – Х. Агасян, В.
Самуилов; „Етюд“ – К. Черни.
Насоки за работа
Работата за нотна грамотност се организира така,
че да е винаги обвързана със звучаща музика в часа
и подходящи музикални дейности. Основният музикален материал предлага възможност да се развива
звуковисочинният слух и проследяване на мелодични
движения. Веселият текст на „Нотна стълбица“ от Х.
Агасян е комбиниран с последования от тонови имена
във възходящ и изходящ ред с различен първи тон. Песента е предложена за слушане, но всеки ученик ще я
съпреживее по свой начин и ако запее. След прочитане
на кратката информация за композитора може да бъдат споделени и лични впечатления от срещи с него и с
музикалното му творчество. „Етюд“ на К. Черни също
развива умения за проследяване по слух на посоката на
мелодичната линия.
Илюстрацията с двете кули от конструктор е повод да се свържат представите от музиката с редицата
от тонови имена. След прочитане на записаните във
всеки елемент тонови наименования, ще се отговори,
че втората „стълбица“ е построена правилно.
В първата задача учениците трябва да се поощряват да четат отдолу нагоре и обратно, за да се запомня редът на тоновите имена от първа октава и в двете
посоки. Последната поредица в задачата е в низходящ
ред, а илюстрацията може да се ползва като нагледна
опора, където е необходимо.
Задачата към музикалния пример е на по-високо
ниво. Тя трябва да се изпълни с визуална подкрепа
при анализа на движението на тоновете от мелодията.
Музикалният пример, в двете части на задачата, отговаря на следните нотни текстове:
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Трета задача изисква да се посочи постепенното движение с ръка, за да се свърже тоновата височина с тоновото наименование на нотата. Трябва да се изговори:
до, ре, ми, фа, сол, сол, сол / сол, фа, ми, ре, до, до. Задачата предполага актуализация на знания за познатите
нотни стойности – цяла, половина, четвъртина, осмина.
Верни са първи и трети отговор. Възможните варианти
на отговор се свързват със следните им нотни записи:

Последната задача – разпознаване на музикални инструменти, предлагане на музика за пеене и слушане,
мотивиране на предпочитания, танцови импровизации.
Е-ресурс
Задача 1 изисква разпознаване на нотите и свързване с
тоновите им наименования, включени в звуковия състав на дума. Задача 2 е за попълване на липсващи тонови имена в графична схема. Задача 3 е е-ресурс – линк
към виртуално пиано, за използването му във всички задачи от тази страница на учебника и за други подобни.
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УРОК 24: ЗИМЕН
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР.
КОЛЕДА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на характерни елементи
от обредната символиката и съдържанието на коледуването. Разбиране на традициите като съхраняващи
и предаващи народни добродетели. Коментиране на
присъствието на авторска и народна музика в празника и ежедневието.
Задачи на урока: Изпълняване на народна и авторска песен, свързани с коледния празник. Съпреживяване и пресъздаване на празнично настроение в
изпълнението. Изброяване на характерни елементи
на коледуването. Изпълняване на съпровод по нотен
запис. Синхронизиране на изпълнението с останалите участници в дейността.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Кокъц, кокъц, Коледо“ – народна песен; „Коледен звън“ – Д. Цветков, Р. Пенева
Насоки за работа
Предлагаме проверен във времето и работещ методически подход – две песни за изпълнение. Текстовете са в приложението на с. 62. Едната песен е
народна, а другата – съвременна авторска. Чрез тях
учениците съпреживяват и преоткриват празничната
атмосфера в историко-времеви, жанров, емоционално-съдържателен и общочовешки аспект. И двете
песни са ярко запеваеми, провокират любознателност и съпричастност. Първата е песен на коледарите. Лека е за разучаване, с музикални фрази, ритмически еднакво организирани, с ограничен от до до
сол тонов обем. По време на изпълненията учениците
отчитат равномерната хороводна пулсация „на две“.
Разбират, че тя представя част от подготовката за коледуване и от наричанията. Диалектните думи илюстрират езиковата пъстрота на българския фолклор.
„Кокъц“ вероятно произлиза от скок-подскок, отнася
се за гегата, която коледарите удрят в земята, пеейки
и наричайки, кòле означава заострена пръчка. Втората песен завладява с актуалността, топлотата, валсовата танцувалност. За да се пресъздаде характера ѝ,
трябва да се усети единството от мелодия и вербални
послания: непреходните ценности – добротата, чистотата на детството, радостта и уюта на коледната
нощ.
Информацията от урочното поле е предпоставка
за дискусия съобразно обредната традиция и регионалната идентичност на учениците. Съпроводът по
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нотен запис изисква разучаване след коментар на
нотните стойности и паузи. За улеснение под всяка
нота сме поставили сричките. А за класовете, които
в първи учебен срок изучават музика в един учебен
час, предлагаме в е-учебника лист за разпечатване с
графичен запис на метрума и ритъма.
Е-ресурс
Задачата цели разпознаване на песента „Кокъц,
кокъц, Коледо“ по изпълнен с клавеси неин ритъм от
видео запис.

УРОК 25: ЗИМЕН
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР.
СУРВА. КУКЕРИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на символиката на кукерските игри и сурвакането. Съпоставяне на сурвакането и кукерските игри по характерни белези от
обредната символика.
Задачи на урока: Изпълнение на народни сурвакарски припевки. Разбиране на посланията в наричания, свързани с изучаваните обреди. Споделяне на
впечатления от жива звукова среда – наблюдения или
участия в сурвакарски обичай и кукерско карнавално
шествие. Изброяване на характерни елементи на сурвакането и кукерските игри и съпоставяне по посочени признаци. Ориентиране в мястото на обичаите
Сурва и Кукери в празничния календар.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Сурва“ – народни припевки;
● за слушане: „Сурва“ – Проект „Балкански“.
Насоки за работа
Предложеният музикален материал дава възможност да се допълнят представите за сурвакарския
обичай и кукерските игри. За това спомагат илюстрациите и наричанията. Урочното поле, наблюденията
и преживяванията от лично участие в съвременни
възстановки на двата обреда, интегративните връзки с български език и литература, с човекът и обществото подготвят учениците за сравнителния анализ.
Въведен интригуващо с цифрово-буквен шифър, той
предлага и критерии за съпоставка. Подходяща е груповата организация. Вярваме, че задачата няма да затрудни учениците, напротив – ще ги обедини в откриването и констриурането на собственото им познание. В съпоставката е добре да се обърне специално
внимание на фолклорната формула за постигане на
доброто. Песните и наричанията от целия обреден календар пожелават добрини. Това може да се изговори
отново и в темите от пролетния празничен календар.
Народните припевки провокират изпълнение на
други известни на учениците сурвакарски песни
и благопожелания за двата обичая. В музиката на
„Сурва“ – проект „Балкански“, учениците могат да
разпознаят звуците на чанове, хлопки, звънци, тембъра на гайда. Асоциативните образи могат да са
разнообразни, но кукерските маскарадни игри вероятно ще присъстват в картината (второто условие
на задачата). Кукери е наложилото се във времето
название. В различни райони на страната ни ги на-

ричат бабукери, чауши, дервиши. А в Пернишко ги
именуват сурвакари. Вероятно ще направят впечатление двете едноименни заглавия на предложената
музика. Така чрез нея и възприемането ѝ започват да
се формират първите впечатления за интеркултурните влияния и взаимообмен в историческото развитие
на обществото.
Е-ресурс
И двете задачи подпомагат осъзнаването на обредната символиката.
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УРОК 26: МУЗИКАЛЕН
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР.
ПРАЗНИК ЗА ВСИЧКИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разбиране ролята на празниците за
съхраняването и развитието на българската култура,
за обединяването на българските граждани.
Задачи на урока: Пресъздаване на характера при
изпълнение на песента. Наблюдение и коментиране
на музикално-изразните средства в музиката за пеене
и слушане. Изразяване на емоционалното преживяване при общуването с музикалния фолклор от обредния календар. Проявяване на интерес и уважение
към музиката и празничната традиция на етнически
общности в нашата родина. Включване в тематични
изследователски задачи.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Песен игра“ – С. Русков, Р. Петрова;
● за слушане: Празничен музикален букет
Насоки за работа
Предложената музика изгражда териториите на
междуетносната толерантност. Песента е актуална,
стилово модерна, с атрактивен завладяващ аранжимент и обединяваща сила, подходяща за двигателни изяви. Посланието ѝ е категорично и ясно. Празничен музикален букет провокира възприемане на
музика от различни културни общности. В часа учениците усвояват и споделят свои знания за празничната обредност на български граждани с различен етносен произход, националности и вероизповедания.
Развиват се способности за сътрудничество. Творческият подход на учителя ще е съобразно конкретните
условия в класа.
Е-ресурс
Задача 1 проверява знанията за празници на етнически общности в България. Задача 2 изисква свързване на музика с празник от календара.
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УРОК 27: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Участие в изготвяне на идейно-тематичен проект за сценична музикална изява.
Задачи на урока: Изпълнение, слушане на музика
с различна жанрова специфика. Работа в екип – обсъждане на тематична музика, събиране на информация, използване на базисни знания и компетентности,
изготвяне на репертоарен и сценариен план за музикална изява, реализиране. Емоционално съпреживяване и творческа изява. Толерантност към музикален
вкус, предпочитания и способности.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Зимна радост“ – М. Аладжем, Кр.
Станишев;
● за слушане: „Декември“ из „Годишните времена“ – П. И. Чайковски; Шейна – Св. Обретенов.
Насоки за работа
На страницата са предложени основните стъпки
в проектната работата, като даваме свобода за оригиналност и изобретателност. Музиката за пеене и
слушане много успешно може да се включи в сценарийния план. Той предполага и друга – от училищен
и извънучилищен репертоар, разнообразна по жанр,
стилова принадлежност, емоционално-образно съдържателност. Песента „Зимна радост“ е с два контрастни дяла. Може да се използва щрих легато за
нежния сърдечен характер на куплета и нон легато за
жизнерадостния характер на припева, но да се избягва скандирането.
Идеята на задачата е чрез проектния метод учениците да разберат обвързаността на учебното съдържание по музика с практиката, да участват в музикални дейности в житейски контекст чрез сътрудничество. Как всяка група ще избере своята тема, как ще
формулира своя краен музикален продукт, как ще дефинира дейностите във времето и как ще ги представи във финалната изява, това учениците в творческо
взаимодействие със своя учител ментор ще решат.
Системата за анализ на резултатите, за самооценка
и взаимооценка предварително трябва да се обсъди.
Предложените екипни дейности са предпоставка
за инициативност и включване на всички ученици,
независимо от личните им възможности.

Е-ресурс
Първият ресурс предлага емоционално-познавателно общуване с откъси от зимния цикъл на „Годишните времена” на П. И. Чайковски. Вторият ресурс разширява кръгозора с допълнителна тематична
музика за слушане – „През зимата“ на Р. Шуман, и
въвлича в изпълнение на разнообразни задачи.
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УРОК 28: В СВЕТА
НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. ОРГАН
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разпознаване по външен вид и
тембър на музикалния инструмент орган. Подбиране
на подходящи определения за звучността на инструмента. Познаване на принципа на звукоизвличане на
инструмента.
Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и др. Характеризиране на звучността на орган.
Сравняване с други музикални инструменти.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Фантазия“ – Йохан Себастиан Бах;
● за слушане: Из увертюра към мюзикъла „Фантомът от операта“ – Андрю Лойд Уебър.
Насоки за работа
В България местата, където може да се види и чуе
на живо орган се броят на пръсти. Въпреки че тогава
е най-впечатляващ, той има силно въздействие у слушателите дори и посредством запис. Огромното разнообразие от тембри, мощта, усещането за величие,
за обширно пространство, което създава, го правят
специален. Никак не е случайно и че той се използва за изпълнение на църковни произведения. Но и не
само. Звукът на органа звучи в творби от различни
стилове и жанрове, и дори в съвременната забавна
музика. За това спомагат големите му музикалноизразни възможности. За учениците би било интересно
да чуят произведения или откъси, които представят
различните тембри на инструмента.
В първа задача третокласниците могат да опишат
звука на органа, като го сравнят с този на други познати инструменти. Учителят може да предложи няколко критерия, за да се ориентират учениците спрямо какво да търсят сравнение – сила, яркост, бързина.
Добре е да се съпостави и устройството на разглежданите инструменти, за да се открие връзката между
тембър и начин на произвеждане на звука.
Във втора задача с учениците може да се коментират различни факти за органа, както и причините за
неговото разпространение.
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В задача 3 учениците обсъждат тембъра на органа,
осъзнавайки го като изразно средство.
В задача четири учениците анализират динамичните възможности на органа. Играта „Малък диригент“ е начин учениците да осъзнаят динамиката чрез
изява.
Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да сглобят пъзел на
кларинет. Целта на Задача 2 е третокласниците да попълнят изреченията като изберат една от посочените
думи. Третият ресурс е видео от концертно изпълнение на Нева Кръстева – изтъкната наша органна
изпълнителка, преподавател.

УРОК 29: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Затвърдяване знанията за музикалния инструмент орган. Развитие на тембров слух –
разпознаване на звучността на орган. Подбиране на
подходящи определения.
Задачи на урока: Разширяване на знанията за музиканти – композитори и изпълнители, във връзка с
изучавания материал. Познаване на тоновите имена
и съответстващите ноти от изучаваните. Импровизиране на съпровод върху песни и инструментална
музика.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Зимна песен“ – музика П. Хаджиев,
текст М. Лъкатник;
● за слушане: „Хорал“ – Й. Пахелбел.
Насоки за работа
За слушане в урока сме предложили произведението „Хорал“ от Йохан Пахелбел, което в първа задача учениците сравняват със звученето на фрагмент
от „Фантомът от операта“. Учениците коментират
характера на произведенията, изразните средства,
които са използвани от композитора, в това число и
значението на тембъра. В единия случай – в изпълнението на „Хорал“, органът звучи леко, светло, нежно,
сребристо, бляскаво, празнично в сравнение с мащабното, могъщо, страховито, енергично, грандиозно звучене при изпълнение на увертюрата от „Фантомът от операта“.
С учениците може да се обсъди и това, че органът
е инструмент, който може да звучи с различен тембър, изпълнявайки един и същи тон, което е голяма
рядкост в света на музикалните инструменти. За човешкият глас от друга страна, това е характерна особеност.
Във втора задача третокласниците се поставят на
мястото на композитора, за да изберат тембър, подходящ за определено музикално заглавие. Добре е да
се дадат различни примери, като се използва музикалният им опит.
В следващите задачи учениците упражняват знанията си за тоновите имена и нотите. В първата от
тях се получават много варианти на изписване на
един тон. Например, според първата дума ласка, в тетрадката трябва да се изпишат четири вида ла – осмина, четвъртина, половина, цяла. В следващата задача верен е първият вариант на тонове за посочените
думи от песента „Над смълчаните полета“.

Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да посочат кои от
откъсите са им познати. Звучат откъси от произведения на Й. С. Бах – „Прелюд“ (№ 1) и „Фантазия“ (№
3). Третият откъс е от слушания в първи клас Концерт
за пиано и оркестър от В. А. Моцарт. Целта на задача
2 е третокласниците да посочат при кои инструменти
се използва въздух за произвеждане на звука.
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УРОК 30-31: СВЕТЪТ НА
МУЗИКАТА
Вид на урока: за обобщение
Цел на урока: Музикална изява на знания, умения
и отношения от областите на компетентност музикална практика, елементи на музикалната изразност,
музика и игра, музика и общество. Изграждане представа за многообразието в същността на музиката,
взаимосвързана с другите изкуства и културно-образователни области.
Задачи на урока: Пеене и обсъждане на връзката между музикалноизразните средства и словесния
текст във вокална музика. Двигателно отразяване на
паузите в песен – с пляскане с ръце или съпровод с
детски музикални инструменти. Свързване на изучаваните нотни стойности със съответните тонови
трайности. Визуално разпознаване на музикални инструменти и свързване с форми на функциониране на
музиката.
Свързване на изучаваните видове мелодическо
движение с лек нотен запис. Колективно изговаряне/
прочитане на тонови имена в нотния текст. Озвучаване на звукова картина по предложен текст с подходящи инструменти и звукоподражания.
Избор на подходяща музика за дигитален проект.
Споделяне на идеи за изработване на музикални инструменти с материали от бита. Двигателно реагиране на танцувалност в съответствие с пулсацията на
музиката.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Зимна броилка“ – Ф. Павлов, Х. Харалампиев.
Насоки за работа
Предлагаме два учебни часа за това обобщение.
При разучаване на песента, освен преживяване на
зимно настроение в интересен текст, учениците актуализират знанията си за паузите. Препоръчваме
те да се отразят първоначално с пляскане, на по-късен етап с детски ударни музикални инструменти –
с един удар четвъртината пауза, с два – половината. След обсъждане на зад. 1 от с. 38 се посочват
следните отговори: сборът от нотните стойности в
първата (от горе надолу) група снежинки е половина
с точка (третият снежен човек); на втората група –
половина нота (първият снежен човек); на третата
– цяла нота (вторият снежен човек). Втората задача
също изисква отмерване и математическо пресмятане, което е интересно и приятно за учениците.
Може да се запише на дъската, за да се коментира.
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Първият сбор от нотните стойности е три времена.
Учениците ще решат с какъв еквивалент да изравнят – половина с точка, три четвъртини, шест осмини или комбинации от нотни стойности и паузи.
Вторият сбор е четири времена, равни на цяла нота
(две половини; четири четвъртини; осем осмини;
комбинации от нотни стойности и паузи). Третият
случай има една възможност – броят на осмините е
шест. Добре е те да се запишат и отмерят. Второто
подусловие на задачата може да се реализира като
ролева игра „Учители по музика“. Съотнасянето
към пословиците е повод художествено да се обработят песните. Към „Прави добро, за да срещнеш
добро“ ще се отнесат „Сладкопойна чучулига“ – П.
Пипков, „Коледен звън“ – Д. Цветков“. Към „Веселия всички го обичат“ – „Да или не?“ на П. Льондев,
„Акордеон“ на М. Гашева. А и двете пословици са
подходящи за „Песен игра“ на С. Русков. В спортно-музикалната задача е добре да се изговорят освен
тоновите имена и нотните стойности – фа цяла, до
цяла нота; сол осмина, ре осмина…
Спортносъстезателното настроение прелива и в
първата задача на с. 39. Тоновите имена се прочитат

колективно, индивидуално. Всеки от предложените
отговори е верен.
Навсякъде може да бъде отнесена наградата –
според личната преценка и потребности.
В отговора „у дома“ е скрито заглавието на песента, чийто откъс е записан с нотен текст. Запявайки я, учениците ще посочат във второто подусловие
верен отговор „валс“. Следващите задачи в разнообразни интегрирани връзки изискват визуално разпознаване на кларинет (верен отговор на задачата
със сричките), акордеон, орган. Последният няма как
да се изнесе на открити сцени – повод да се споделят
и лични впечатления от форми на функциониране на
музиката в зимния празничен календар. При обсъждането на следващата задача може да се предложат за
изработване със средства от бита други духови инструменти, а и от групата на струнните и ударните.
Логично следва импровизирането на звукова картина
по предложения текст. Изисква се компетентност за
правилно разбиране на информация – разпознаване
на обичая коледуване и художествена интерпретация
на контекста. Идейните решения ще са не само за избор на детски ударни инструменти, но и за подходящ
начин на звукоизвличане.
Последната задача в междупредметност с компютърното моделиране дава възможност за танцова
изява, свързана с личен избор. Верният отговор на
тестовия въпрос към задачата е „Дунавски вълни“ –
Йосиф Иванович.
Е-ресурс
Задача 1 изисква изговаряне на тоновите в нотен
запис, разпознаване началото на „Над смълчаните
полета“ на Хр. Недялков и изпълнение със съпровод
по лека партитура.
Задача 2 е за визуално и темброво разпознаване
на арфа, акордеон, кларинет, електрическа китара.
Задача 3 е за разпознаване на хоро и определяне характер на музиката. В задача 4 се откриват в нотен
запис посочени ноти.
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УРОК 32: МУЗИКАЛНА
РАЗХОДКА
Вид на урока: за диагностика.
Цел на урока: Изявяване на компетентности в
основните видове музикални дейности – изпълнение, слушане и импровизация.
Задачи на урока: Изисква се въображение и
творчество, разпознаване на песен по съпровод и на
музикални творби от репертоара за слушане по характерен откъс. Подбиране на подходящи словесни
думи и изрази за характера на музиката, за музикалноизразните средства, на подходящи определения за
звучността на познатите инструменти. Познаване
на графичния белег на цяла, половина, четвъртина и
осмина нота и съответстващите им паузи. Познаване на петолиние, ключ сол, разположението на нотите върху петолинието и съответстващите им тонови
имена. Подражателно изпълнение на ритмични последования от изучаваните нотни стойности. Изпълнение на съпровод по партитура – графичен запис на
метрум и ритъм. Двигателно моделиране на метрум.
Основен музикален материал:
● за пеене и слушане: предложен от учителя и
учениците.
Насоки за работа
Музикалната разходка из Българя, Европа и света предполага изпълнителски и слушателски дейности, свързани с българска и световна музика.
Географските карти имат илюстративна функция и
изграждат единна представа за ролята на музиката в
цивилизацията като неразделна част от общите закономерности, понятия, ценности в света.
Условията на задачите ясно дефинират музикалната изява. Затова тук ще посочим само заложените верни отговори. В зад. 1 и 2 на с. 40 учениците
предлагат музика за пеене и слушане, посочват подходящи определения за характера и го пресъздават
с изпълнението си. В зад. 3 трябва да се посочи, че
композиторът на „Нотна азбука“ е Добри Христов,
на „Да или не?“ е Петър Льондев, а „Жълтото цвете“
е народна песен. Не се изисква от учениците знания за родните места на двамата български композитори. Информацията е любопитна, с мотивиращ
ефект. Отговорите на следващата задача са скрити
в игрословицата: мелодия, характер, темпо, динамика, тон, звук, глас. Техните изразни възможности се
коментират в откъси от познати музикални творби,
предложени от учителя. Към последната задача на
страницата предлагаме следната инструментална
музика: „Фантазия“ – Й. С. Бах (фотосът е от Зала
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„България“ с органа – София), „Танго за Клод“ – Р.
Галиано (Плевенски акордеонен оркестър), „Сурва“
– проект „Балкански“ (фотосът е от международния
фестивал „Сурва“ – Перник). „Да знам, любе ле“
предлагаме за вокална музика – право хоро (в конкретния случай то е свързано с Тракийска природна
област, където е много разпространено).
В първата задача на с. 41 се разпознават визуално и темброво предложените музикални инструменти. Китарата се отнася към групата на струнните, кларинетът към духовите, акордеонът – също, с
обяснението, че той може да се отнесе и към друга група, защото има клавиши. Следващата задача
е продължение на първата. Верен отговор: духови
са флейта, гайда, тромпет, кавал; духови и народни
са гайда и кавал. Заложените грешки в задачата със
снежинката са в белите и светлосините полета.
За последната задача учениците предлагат музика
в жанр валс, разучават съпровода поотделно, сглобяват, съпровождат, спазвайки указателните жестове на учителя и танцуват на групи, като се редуват.
Е-ресурс
Всички ресурси подкрепят изявата на базисните
знания, умения и отношения.
Предлагаме и работен лист за разпечатване и
съхранение в ученическото портфолио.

УРОК 33: БЪЛГАРСКИ
НАРОДНИ ТАНЦИ.
РЪЧЕНИЦА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит на
учениците за жанра на ръченица.
Разграничаване и отчитане на неравномерна пулсация „на три”. Свързване на метричната пулсация с
жанра на ръченица. Разпознаване на ръченица.
Задачи на урока: Натрупване на ЗУК за присъствието на ръченицата в народната и авторската музика. Характеризиране на танца ръченица по определени признаци.
Сравняване на музика с различна пулсация. Ритмично моделиране на словесен текст в различен
метрум.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Димитър Рада“ думаше – народна
песен;
● за слушане: Ръченица – оркестър „Хоро“; „Ръченица“ – П. Владигеров.
Насоки за работа
Предложената песен и друга музика са в подкрепа на разкриването на мястото на ръченицата в музиката: във фолклора – песен и инструментална музика, в авторската музика – предназначена за сцена,
а не за танцуване. Този подход традиционно поддържаме и при други фолклорни танци, и във втори клас. Важно е учениците да осъзнаят, че метрумът на ръченица е откриваем в различна музика, с
различно предназначение, фолклорна и авторска.
Добре е да се представят кратко и заинтригуващо
оркестър „Хоро“ и П. Владигеров.
Друг нюанс в разширяването на ЗУК на учениците
е възможността ръченица да се танцува по различен
начин в различни региони на страната ни, в различно
темпо.
В музикалния пример се разпознават по реда на
появяването си: право хоро, пайдушко хоро, ръченица.
Сравняването на посочените танци в следващата
задача може да се извърши по следните показатели:
начин на танцуване, темпо, начин на отброяване (с
представяне на графично изобразяване).
Задачата за изговаряне на текст се осъществява
в различни метроритмични рисунъци според трите
схеми, отговарящи на право хоро, пайдушко хоро,
ръченица. Подобна задача вече учениците са реализирали (с. 19). Преди да направят опити, учениците

се насочват с двигателно моделиране на съответните
модели – с пляскане на метричния модел.
Е-ресурс
Задача 1 е електронен вариант на задачата от
страницата на учебника. Задача 2 е ресурс в подкрепа на осъзнаването на разпространението на ръченицата в различни краища на България с характерни
особености – шопска, тракийска, добруджанска, силистренска. Учениците могат да коментират характер, темпо, инструментариум… Явна е и междупредметната връзка.
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УРОК 34: В СВЕТА
НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. КИЙБОРД
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Запознаване с възможностите на
кийборд. Разпознаване по външен вид. Свързване на
музикалния инструмент със съвременната музика.
Задачи на урока: Сравняване на кийборд с други изучавани музикални инструменти.
Затвърждаване на ЗУК за нотни стойности и
тонови наименования. Музициране чрез дигитална
клавиатура.
Насоки за работа
Урокът се свързва с разкриването на кийборда
като нов съвременен инструмент, който, независимо
че е по-стар по време на възникване от времето на
баба и дядо, е значително по-млад от други познати музикални инструменти. Затова той разполага с
дигитални елементи, които не са присъщи на другите традиционни инструменти. Трудно понякога е
разпознаването на звученето на кийборд – толкова
добре могат да имитират тези инструменти тембри
на традиционни инструменти.
Друга насока в работата в този час е сравняването на кийборд с други клавишни инструменти – пиано, орган: начин на получаване на звука,
характеристика на получения звук, използване в
практиката (наличие или не на чукчета и струни, на
тръби и въздух; като че ли най-много определения
за тембър биха се изказали за кийборд – защо…; и
трите инструмента се използват и в съвременната
музика, кийбордът може да свири транскрипции на
музика от времето на Й. С. Бах, В. А. Моцарт и
др., но реално обяснимо не присъства в музиката
от тези времена).
Последната задача е провокация за използване
на съвременни дигитални технологии за проверка на
познаване на ноти и трайности – за свирене на виртуална клавиатура, с разнообразни тембри. Мелодията е на популярната детска песен „Тръгнал кос“.

68

Е-ресурс
Задача 1 е традиционен вече пъзел – за разпознаване на инструмента по външни белези, а и по звучене, защото предлагаме музика, докато пъзелът се
сглобява. Задача 2 е за проверка на знанията за кийборд. Предложеният ресурс на виртуален кийборд
предразполага към интерес и мотивира за работа в
такива условия – избор на тембър, на готов модел
за съпровод на музика, със съвременно и актуално
звучене.

УРОК 35: МАРШ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит и
на знанията на учениците за жанра марш – в творчеството на композитори, в различен вид музика (вокална
и инструментална). Свързване на марш с равномерна
пулсация на две и на четири.
Задачи на урока: Разпознаване на музикална
творба по характер, темпо, динамика и тембър. Коментиране на функциите на музиката и жанра на марша в празничност.
Откриване и сравняване на маршовост в различни
творби. Съчиняване на сценарий за маршов спектакъл.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Тих бял Дунав“ – И. Караджов, И.
Вазов;
● за слушане: „Синовен дълг“– М. Г. Атанасов; „Марш на Черномор“ – М. И. Глинка;
Из уверюрата към оп. „Сън в лятна нощ“ – Ф.
Менделсон-Бартолди; Музикален пример.
Насоки за работа
Знанията и слушателският опит на учениците се
надграждат по отношение на различни видове марш
– по предназначение, по характер, по изпълнителски
състав. И двете страници са предвидени за един час,
но спокойно може да отнесете някои от задачите и
музиката и в други часове.
Актуализират се от ученическата практика песни,
свързани с маршовост. От втори клас са „Знамето ни е
трицветно“, „Вятър ечи“, „Слава вам, творци велики“.
Коментира се мястото им в концертната практика. Новата
песен допълва репертоара – от маршове, от песни, подходящи за изпълнение на концерти по определен повод.
Песните се използват и за затвърдяване на ЗУК за
елементи на музикалната изразност.
Втората схема отговаря на посоката на движение
на началото на мелодията на „Вятър ечи“. Посочените
нотни стойности не са верни за него – равномерни трайности от четвъртини ноти не присъстват в мелодията.
Изговарянето на нотите, с които би се записала тази мелодия, включва: 1. условие – ре, ми, фа, фа, сол, сол, фа,
ми, ре; 2. условие – ми, фа, сол, сол, ла, ла, сол, фа, ми.
На следващата страница присъстват две ярки,
маршови по характер музики, но които са обединени от музикално-сценичната им същност – част са от
оперни спектакли. Това разширява представите на
учениците за присъствието на жанра и в друга практика – концертната, предназначена не за маршируване, а за сцена, като част от спектакъл. Дават богати
възможности за интерпретиране на присъствието им

в часовете – свързване с конкретната литературна
творба, коментиране на мястото им при разгръщане
на повествованието, при характеризиране на героите…
В музикалния пример звучат 7 марша. В четири от
тях звучи духов оркестър – № 1, 2, 5 и 7. Само два от тях
не са подходящи за военен парад – № 4 и № 5. Инструментални са маршове № 1, 2, 4, 5, 6 и 7; № 3 е във вокално изпълнение. От инструменталните се откроява като
доста различен № 4 – само пиано. Музиката на „Тих бял
Дунав“ започва с втория ритмичен модел, а „Синовен
дълг“ и „Марш на Черномор“ започват с първия.
Важен момент в този час е осъзнаването на факта,
че музика на марш може да се записва и в размер 4/4,
а не само в 2/4. Затова предлагаме и партитура за
свирене именно в 4/4. Това предполага и по-голяма
вариативност в ритмичната организация на свиренето, което от своя страна изисква учене и осъзнаване.
А това значи, че може би моделът ще се реализира
пълноценно в следващия час и часове.
Осъществяването на маршов спектакъл следва да
се направи в тясна взаимовръзка с часовете по физическа култура и спорт.
Е-ресурс
Първият ресурс разказва съдържането на операта
„Руслан и Людмила“. Задача 2 „Пеем и маршируваме“ актуализира ЗУК на учениците за маршовост –
свързване с определени песни.
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УРОК 36: КАК ПУЛСИРА
МУЗИКАТА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Обогатяване на аудиалния опит
на учениците. Разграничаване и отчитане на равномерна и неравномерна пулсация „на две“ и „на три“.
Отразяване на метрума двигателно, свързването му
с графичен модел. Разпознаване на метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 5/8 и 7/8.
Задачи на урока: Свързване на различна пулсация на музиката с конкретни музикални произведения. Групиране на нотни стойности според графичен модел за равномерна пулсация.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Дена слиза от горица“ – народна песен;
● • за слушане: „Ръченица“ из оп. „Момчил“ – Л.
Пипков.
Насоки за работа
Музиката обогатява слушателската практика и
знанията на учениците за различен вид музика според пулсирането ѝ в различна организация и продължителност на дяловете. Обобщаването на ЗУК
в тази връзка се извършват според предложените
схеми.
Задачата изисква групиране на схеми и модели
по различен признак – брой дялове, вид на дяловете: 1. два, три, четири дяла; равномерно отброявани
дялове, неравномерно отброявани дялове (с къси и
дълги дялове). Свързването на музика с тези модели
е следното: „Дена слиза от горица“ – два квадрата,
право хоро; „Дунавски вълни“ – три квадрата (валс);
„Акордеон“ – четири квадрата; „Пайдушко хоро“ –
квадрат, правоъгълник; „Ръченица“ от Л. Пипков –
два квадрата и правоъгълник.
За последната задача: само последният пример
вдясно се свързва с модел от три равни квадрата;
първият пример вдясно отговаря на модел от четири
квадрата – последната нота трае 4 времена; първите
примери вляво отговарят на два модела – два или
четири квадрата. Записването в тетрадките трябва
да изглежда така според изведените съответствия с
моделите:

Всичко това подготвя въвеждането на нов елемент
в музикалната писменост в следващия час.
Е-ресурс
Задача 1 проверява ЗУК за нотни стойности и
групирането им в определени схеми-модели, отговарящи на две времена, три времена, четири времена.
При задача 2 звучат откъси от различни танци – право хоро, ръченица, валс, пайдушко хоро. Разпознават
се и се свързват с определен модел на отброяване.
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УРОК 37: МУЗИКАЛНА
ПИСМЕНОСТ. КАК
ЗАПИСВАМЕ МУЗИКАТА,
КОГАТО БРОИМ ПО
РАЗЛИЧЕН НАЧИН
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разпознаване в нотен запис на такт,
тактова черта и размер. Анализиране на разположението на изучаваните нотни стойности и паузи в равноделните размери 2/4, 3/4, 4/4.
Задачи на урока: Пеене – в група и самостоятелно, изразително на песен. Въвеждане на понятията
такт, тактова черта, размер в практически дейности.
Разбиране на връзката на размера с метричната пулсация на музиката (с начина на отброяване). Наблюдение на такт и тактова черта, коментиране на ролята
им в нотното писмо.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Скъпа майко“ – М. Аладжем, Д. Ценов.
Насоки за работа
Песента е с два контрастни дяла от куплет и припев, които изграждат слухов опит, необходим за с.
49. Куплетът въздейства с ласкавата разказвателност.
Важно е да се работи за дишане без накъсване на
широката мелодична линия, като въздухът се поема
в края на всеки стих. Припевът увлича със светлата
жизненост, отчетливата ритмика и дава възможност
за по-ярко динамично изграждане.
Тематиката в „Скъпа майко“ е във връзка с песента, чрез която се въвеждат понятията такт, тактова
черта, размер. Лекият нотен пример е от позната песен на Л. Николов „Мама“. Използва се опитът за равномерното броене на две, три и четири, всяко от които
отговаря на една четвъртина нота. На същия разтвор
са моделите на равномерните пулсации (урокът от
предходния час). С богато онагледяване са представени всички понятия.
Въвеждането им започва с двувременния метрум.
Учениците броят „едно-две“ и разбират, че всяко „едно-две“ в пулсацията е всъщност един такт. Затова и
графичните модели, и тактът в нотния запис са оцветени еднакво – в син цвят. Наблюдават ролята на тактова черта за отделянето на всеки такт от предшестващия и следващия. В практически условия разбират
връзката на размера с пулсацията и размера, а подготвяща задача реализираха в предишния час. Важно е да
обсъдят и изговорят какво означава всяка от цифрите
в записа на размера. Ясно се вижда, че основната мер-

на единица е четвъртина нота, означена с долната цифра 4. Горната цифра показва броя на четвъртините
в такта.
Урокът посочва логиката. Учениците сами трябва да прочетат размерите 3/4 и 4/4 и да обяснят цифровия им запис. Възможностите всеки размер да се
илюстрира с подходяща музика са много. Последната
задача въвлича в тази дейност и третокласниците.
Е-ресурс
Задача 1 изисква прочитане на нотен текст и посочване елементи на музикалната писменост в него.
Задача 2 е за свързване на размер с откъс от познато
музикално произведение.
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УРОК 38: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Практическо използване на понятията размер, такт, тактова черта.
Обогатяване на музикалните впечатления и представи, развитие на метроритмичния усет.
Задачи на урока: Обсъждане на елементи на
музикалната изразност в песен. Моделиране на равноделен метрум на песни от училищния репертоар
и свързване със съответстващ размер. Наблюдение
и анализиране на леки нотни примери в размер 2/4.
Правилно използване на понятия за основни елементи в нотописа. Записване на нотен текст от размер
2/4 в размер 4/4. Избор на подходящ нотен запис за
съпровод на песен в размер 2/4 и песен в размер 3/4.
Подбор на детски ударни музикални инструменти.
Разучаване на съпровода и изпълнение.
Основен музикален материал:
● за пеене и слушане: предложен от учителя и
учениците.
Насоки за работа
Урокът може да започне с художествено доизграждане на песента – за точна интонация, подходящо звукообразуване, фразировка, щрихи. Тестовият
въпрос кореспондира със следващата урочна единица. Верен отговор е третият. Зад. 2 изисква запяване с
отмерване. „Къщичка за песни“ се отнася към размер
2/4, „У дома“ – към размер 3/4, а „Тих бял Дунав“
– към 4/4.
Нотният пример е от познатата от 2. клас песен
„Звезда“. Целта е изпълнявайки условието, учениците правилно да използват понятията. Добре е записът
в размер 4/4 след записване в тетрадките да се сравни с предварително записан и скрит запис на дъската
или с ИКТ средства. При този опит за трансформация
от един размер в друг е важно да се анализират съответните елементи на нотното писмо. Ще е полезно и
за подражателното изпяване. Според потребностите
на класа учителят може нарочно да е заложил интонационни или метроритмически грешки в своя запис.
Последните две задачи предполагат всяка от
песните, звучали в часа, да се изпълнят със солисти и
хор, с подходящи движения, със съпровод. Освен вокална музика, може да звучи и инструментална, като
учениците се изявяват, съпровождайки по нотния запис групово или индивидуално. Важно е да се свържат познатите жанрове марш и право хоро с размер
2/4, а валс с 3/4.
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Е-ресурс
В задача 1 в игрови формат се свързва размер с
подходяща група от нотни стойности и паузи. В задача 2 трябва да се поставят тактови черти според
размера.

УРОК 39: МУЗИКАТА –
ЕДНАКВА, РАЗЛИЧНА,
ПОДОБНА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Определяне на еднаквост, различие
и подобие в песни от училищния репертоар по слух и
с помощта на графични средства. Познаване на предназначението на обозначенията „знак за повторение”
и „първи и втори път“.
Задачи на урока: Откриване и анализиране на
знаци в нотописа. Свързването им с основни принципи на формообразуване в музиката – еднаквост, различие, подобие, в конкретни учени музикални творби.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Рали“ – музика и текст Д. Манолова;
● за слушане: Пролет из „Годишни времена“ – А.
Вивалди.
Насоки за работа
В урока се предвижда активна работа, свързана със слухов тренинг, анализ на нотен текст, както
и комбинация от двете. Учениците свикват нелесно
с наблюдението на нотния текст. Към множеството
знаци, които постепенно през годината започват да го
изпъстрят, сега добавяме и тези за повторение. Затова би било добре да се подходи чрез игра. Учениците
биха могли да изработят табели със знаците за повторение. По време на изпълнение на песни избрани
ученици могат да ги вдигат пред класа, когато е необходимо.
Слуховите задачи биха могли да се изпълняват,
като при повторение учениците дават знак (например
чрез вдигане на ръка). Важно е те да регистрират вида
на повторението, но и да осъзнаят значението му за
изграждане на формата. Малките промени също имат
своят смисъл, който те трябва да открият, защото
нищо в музиката не е случайно. Най-лесно е да се отбелязват промените в динамиката.
В задача първа учениците анализират откъси из
„Пролет“ от „Годишните времена“ на Антонио Вивалди, като дават знак при повторение. Втора задача
би могла да се изпълни и с вече пети песни. Колкото
повече примери се дадат на учениците, толкова подобре.

Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да определят еднаквост, подобие и различие, като свързват изображение
със съответната дума. Целта на задача 2 е учениците
да посочат изучавани песни, при които има повторение от типа „първи-втори път“.
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УРОК 40: СВЕТЪТ
НА МУЗИКАТА
Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: Пресъздаване на характера на песента при изпълнение. Синхронизиране на изпълнението със съпровода и общата звучност. Следване
на указанията и жестовете на учителя. Слушане на
музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и др. Откриване на еднаквост
и подобие в музика. Обобщаване на ЗУК по отношение на учени музикални инструменти.
Задачи на урока: Усъвършенстване на компетентности по отношение на изпълнение на песен,
слушане на музика с конкретни задачи, откриване на основни формообразуващи принципи в конкретна музика, разпознаване на различна пулсация
в музика и свързването ѝ с определен размер, разпознаване по външен вид и по тембър на музикални
инструменти, разпознаване на песен по нотен текст.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Пролет иде“ – М. Г. Атанасов, Ц.
Гинчев;
● за слушане: Из „Картини от една изложба“ –
М. Мусоргски – М. Равел.
Насоки за работа
Новата песен се свързва с настъпващия сезон,
с нови настроения, породени от пролетта. Лесна за
разучаване, изисква подходящ звукоизраз, лекота на
пеене. Чрез нея се затвърдяват и елементи на музикалната писменост – записване на повторение в
мелодия. В тази връзка е последната задача на страницата, като е верен вторият вариант на графично
записване.
Музиката на Мусоргски, в оркестров вариант на
Равел, е добре да се предложи, без да се посочват
конкретните заглавия на избраните части. Предразполага към прилагане на ЗУК за определяне на
характер, откриване на ярка изразителност и изобразителност, на познато и различно, на темброви
особености при разкриване на образи, аргументиране на избор на заглавие на предложената музика, на
аргументиране на различия в двете разходки.
Следващата страница предлага още музикален
материал за затвърдяване и обобщаване на ЗУК. В
Музикален пример 1 звучат последователно: марш,
ръченица, валс, право хоро. Музикален пример 2
включва музика в изпълнение на: пиано, класическа
китара, кларинет и пиано, кийборд, електрическа китара.
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Верните изречения са първо и четвърто.
Грешно изречение е третото – изискване за посочване в следващата задача.
И двете задачи може да се използват и по друг начин – да се изиска промяна в изреченията така, че да
са верни за твърдението, което коментират. Художникът не е нарисувал клапите на кларинета, черните
клавиши на кийборда, струните на китарата, басите
на акордеона за лява ръка (регистрите – за по-наблюдателните и любознателните: променят тоновете, дават му друга окраска и височина на звучене).
Нотните откъси са от песните „Скъпа майко“ и
„Тих бял Дунав“. С тяхното съдържание и послание са свързани картата на България и портретът на
Ботев.

УРОК 41: ПРОЛЕТЕН
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на специфични белези на
лазаруването. Обогатяване на впечатления за музика
от празничната традиция. Разбиране на значението на
празниците за съхраняване на културното богатство.
Задачи на урока: Представяне на лично отношение в изпълнението на народна песен, свързана с лазарския обичай. Изброяване на характерни елементи
на лазаруването. Сравняване на лазаруване и коледуване по посочени признаци. Отнасяне на музика към
съответни обреди от празничния календар. Изпълнение на движения в съответствие с пулсацията на музиката. Съчиняване на музика за пролетен празник по
зададен текст и метрична схема. Споделяне на лични
впечатления и опит.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Вилай мома, Лазаре“ – народна песен;
● за слушане – „Огреяла месечинка“ – народна
песен; Празничен музикален букет.
Насоки за работа
Музикалният материал от с. 52 е посветен на българския фолклорен обичай лазаруване. И двете песни
пресъздават празничното настроение, увличат в изпълнителски и двигателни изяви. И в двете ясно се
разпознава темброво детският глас. Докато в съпровода на първата песен учениците ще доловят звучността
и на народни инструменти (най-ясно гъдулка), аранжиментът на песента за слушане впечатлява с атрактивната си актуалност. Фолклорът не е изолиран и застинал във времето си фундамент. Дори и фактът, че е
достигнал до настоящето, и то в цялото си вариативно
многообразие, е достатъчно доказателство за неговото развитие. Той е жива система и интегрирането му в
съвременните стилови направления е все по-успешно
и въздействащо. Затова и последният въпрос е „Какъв
танц можеш да изпълниш?“, а не „Какъв народен танц
можеш да изпълниш?“, т.е. учениците имат право да
преживяват и пресъздават музиката по свой естествен
и емоционален начин. „Вилай мома, Лазаре“ ще провокира изпълнение на ръченица, а на „Огреяла месечинка“ учениците могат да се заловят на право хоро,
но и да импровизират свободни движения в денс стил.
Важно е да се разширява познавателният кръгозор
на третокласниците. Затова предлагаме да съпоставят
коледуването и лазаруването. Паралелната характеристика по предложени критерии не е непозната дейност. Вече е изпълнявана по отношение на обредите

сурва и кукери. Преоткривайки приликите и отликите, учениците разбират добротворческата обединяваща роля на празника. Това е идеята и на с. 53. Тя
продължава линията на интеркултурните нравствени
послания от зимния празничен календар. Използвайки училищния и извънучилищния си музикален опит,
учениците активно и заедно преживяват пъстротата в
празничната традиция и изграждат цялостна представа за съхраненото културно богатство.
Е-ресурс
Четирите ресурса подкрепят разбирането на празничната символика и съдържание.
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УРОК 42: УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: за затвърдяване.
Цел на урока: Разбиране на обредността и смисъла на празника Великден. Разбиране на обредността и смисъла на празника, на мястото на българския музикален фолклор в тях.
Задачи на урока: Пеене на тематично свързани песни от училищен и извънучилищен репертоар. Сравняване на песни по определени критерии.
Изпълнение на звукова картина по графичен запис.
Прилагане на знания за знак за повторение. Споделяне на лични преживявания. Уважение и подкрепа
за възможностите на съучениците в музицирането.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Стани, стани, момне ле“ – народна
песен;
● за слушане: „Великден иде“ – обработка С.
Драгостинов.
Насоки за работа
Песента за разучаване е енергична, светла, игрива, символизира празничното веселие. Срещат се
разпети срички, при които гласният звук „се извива“
върху два тона с различна височина. Трябва да се
внимава и двата да се озвучат изразително, без пресилено звукоизвличане. Отговорът на зад. 2 (народни инструменти) е в текста на песента – тамбурите и
тупаньете (тъпаните). Песента, предложена за слушане, е също жизнена, ведра. Тя подготвя възприятията за следващия урок за женски хор. Учениците
вероятно ще споделят, че чуват гласове с различна
височина, откриват динамични промени. Учителят
ще обясни, че композиторът, в случая Стефан Драгостинов, толкова е харесал фолклорния образец, че
е решил да обогати звучността му, да го доукраси и
осъвремени.
В сравняването на двете песни ще се посочи
сходството в тематиката, настроението, характера,
темпото, с което се изпълняват. Модерният нюанс
на „Стани, стани, момне ле“ се дължи на съпровода ѝ. А „Великден иде“ се изпълнява без съпровод
(акапелно), но художествената обработка ѝ привнася импулса на днешния ден.
Спазили сме принципа от учебника за 2. клас,
двете звукови картини – есенната от с. 21 и пролетната, да си кореспондират тематично. Препоръчване
същата последователност. Новото тук е, че в метрически организираните партии е посочен размерът и
знакът за повторение – учениците вече ги познават
и разбират. В нотния запис на двете партитури ясно
се вижда, че са конструирани на разменен принцип.
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Затова поотделно трябва добре да се разучат преди
цялостното сглобяване.
В урока може да звучи и музика от извънучилищен репертоар, да се споделят лични впечатления.
Е-ресурс
Задача 1 е за разпознаване на песен с великденска тематика от репертоара 1. – 3. клас. Задача 2
интегрира знания за великденската трапеза.

УРОК 43: КОЙ ПЕЕ.
ЖЕНСКИ ХОР
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разпознаване на звучността на женски хор. Разграничаване на народната и авторската
музика в учебния репертоар.
Задачи на урока: Слушане и разпознаване на музика, пресъздадена от женски хор, от други човешки
гласове. Сравняване на различни варианти на една песен.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Прехвръкна птичка“ – народна песен;
● за слушане: „Прехвръкна птичка“ – народна
песен, обр. Ф. Кутев.
Насоки за работа
Тембърът на човешкия глас, в частност на женския, би могъл да се промени в зависимост от постановката на пеене, характера на песента и самите
възможности на гласа. Женският глас е по-ярък от
момичешкия, по-характерен, по-тембрист, плътен, с
по-голям диапазон и динамични характеристики. За
сравнение – този на момичетата в повечето случаи е
светъл, звънтящ, лек.
Женският хор има богати изразни възможности,
защото съчетава в едно множество красиви тембри.
Разделението на три гласа, на три партии от своя
страна допълнително обогатява звучността. В резултат женският хор може да изпълнява разнохарактерни произведения от разнообразни стилове и жанрове. Вариантите на песента „Прехвръкна птичка“ са
повод да се обсъди различното звучене на песните –
народни и обработени, със съвременни изразни средства в съпровода.
В трета задача се сравнява звученето на мъжките
и женските гласове по признак височина. Това е подходящ момент да се напомни, че височината на звука
е нещо различно от неговата сила, с което често се
бърка.
В четвърта задача описанието на гласовете на момичетата и момчетата би могло да стане на база качествата височина, сила, тембър.
Допълнителна задача: Може ли женски, хор да изпълни песен, предназначена за мъжки хор, без предварително тя да се преработи за такъв състав?
Е-ресурс
Задача 1 изисква да се разпознае женски хор след
изслушване на музикален пример. Целта на задача 2
е учениците да определят какви гласове съставляват
женския хор.
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УРОК 44: КОЙ ПЕЕ. СМЕСЕН
ХОР
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разпознаване на звучността на
смесен хор. Пресъздаване на характера на песни при
изпълнение. Разбиране на присъствието на изучаваните жанрове в ежедневието и празника на хората.
Задачи на урока: Коментиране на музика за ежедневие и за празник. Свързване на песенен репертоар
с определен изпълнителски състав. Разпознаване на
видове изпълнителски вокални състави.
Основен музикален материал:
● за пеене: „Родна реч“ – музика Д. Христов,
текст Р. Босилек
● за слушане: „Де е България“ – музика П. Пипков, текст И. Вазов;
● „На Кирил и Методий“ – музика Д. Христов,
текст Й. Груев.
Насоки за работа
Смесеният хор е най-разпространеният хор у нас.
Неговата звучност съчетава тази на женския и мъжкия хор, което го прави почти универсален. Вдъхновени от забележителните му качества, композиторите
създават за смесен хор много красиви произведения
със свое специфично предназначение.
Смесен хор може да се чуе по най-различни поводи. На официални събития и чествания той е в състояние да придаде тържественост и внушителност. В
урока са представени творби, които поколения наред
са пораждали чувства на благодарност и признателност и у изпълнители, и у слушатели. За да пресъздадат характера и настроението на песента „Родна реч“,
учениците на свой ред трябва да изпитват близки чувства. От съществено значение за това е те да вникнат
в съдържанието на текста. За целта третокласниците
биха могли да се разделят на групи, за да работят по
проекти по теми, свързани с родния език. Това могат
да бъдат кратки филмчета, снимки, интервюта, записани на собствените им смартфони. Могат да се използват и текстове, стихове, рисунки, плакати, табла,
допълващи или подкрепящи съдържанието на текста
от песента. Такива теми биха могли да бъдат: „Защо
обичам българският език“, „Силата на българският
език“, „Красотата на моя роден език“ или други, които учителят или самите ученици предложат.
За по-дълбокото възприемане на произведенията
за слушане би могло да се направи подобна проектна
работа, а накрая резултатите да бъдат представени
пред публика.
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Въпросите и задачите на страницата са обобщаващи и обхващат по-широк кръг от проблеми, свързани
с хоровата музика. Четвърта задача учениците могат
да коментират спрямо своя опит или интуиция. Добре
да се запознаят с изпълнения на живо или чрез видеозапис на примери, в които хористите не само пеят,
но танцуват, имат актьорски задачи или изпълняват
специфичен мизансцен.
Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да подредят смесен, женски и мъжки хор по реда, по който прозвучават в музикалния пример. Целта на задача 2 е учениците да попълнят изреченията.

УРОК 47: СВЕТЪТ
НА МУЗИКАТА
Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: Приложение на усвоените знания, умения, отношения в условия на разнообразни
междупредметни взаимовръзки. Разбиране на многообразното функциониране на музиката в живота на
хората.
Задачи на урока: Осмисляне и правилна употреба на основните понятия в практически ситуации.
Актуализация на знания за нотописа. Проследяване
на еднаквост, различие и подобие в песен. Познаване
на писмените знаци за обозначаването им. Анализиране на елементи на музикалната звукоизразителност
и звукоизобразителност. Разпознаване на инструментална творба по характер, темпо, динамика и тембър.
Разпознаване на музикални инструменти по външни
белези и тембър, групиране по начин на звукоизвличане. Разпознаване на звучността на женски хор и
смесен хор. Назоваване имена на музиканти. Разпознаване на метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4 и
на пулсация в 5/8 и 7/8 – пайдушко хоро и ръченица.
Проява на индивидуалност в движение с музиката.
Свирене с детски музикални инструменти по схема и
подходяща партитура.
Основен музикален материал:
● • за пеене и слушане – предложен от учителя и
учениците.
Насоки за работа
С. 58
Песента провокира мили, лъчезарни усмивки и
непринудено въвежда морската тематична линия, на
която е подчинено обобщението. Верният отговор
на първата задача „има различен край“ предполага
актуализиране на понятието подобие в песен и съответстващите знаци за първи и втори път в нотописа. Втората задача отнася устните хармоники по
начин на звукоизвличане към групата на духовите
инструменти. Верен отговор е „Устната хармоника
прилича на кларинета и кавала“. В третата задача
се припомнят понятията солист, женски хор, смесен
хор. Песните, които учениците ще посочат, са чудесна възможност за солови и групови изпълнителски,
слушателски дейности, творчески импровизации на
движения с музиката и ритмичен съпровод с детски
ударни музикални инструменти. В последната задача
на страницата учениците трябва да открият следните
връзки „музикант – творба“ според реда на фотосите:
Й. С. Бах е композитор на инструменталното произ-

ведение „Фантазия“; П. Пипков е композитор на песента „Де е България“; акордеонистът Борис Карлов
е автор и изпълнител на „Радино хоро“; Хайгашод
Агасян е композиторът на песента „Нотна стълбица“.
С. 59 Музиката към първата задача може да е избрана, както от учителя, така и от учениците. Посочените думи съвсем не изчерпват определенията за
тембъра на предложените музикални инструменти.
Записани са като възможност за словесна подкрепа.
Такава е ролята и на игрословицата. Задачата за елементите на нотното писмо изисква следното посочване: 1 – петолиние; 2 – ключ сол; 3 – размер; 4 – ноти;
5 – паузи; 6 – такова черта; 7 – такт. Коментират се
нотни стойности и тонови имена. Първият дрон от
последната задача символично ще се приземи при
размер 4/4, вторият – при 3/4, последният – при 2/4.
Създадените условия в часа разгръщат личните
заложби, интереси и представят базисните знания в
активна дейностна среда.
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УРОК 48: МУЗИКАЛНА
РАЗХОДКА
Вид на урока: за диагностика.
Цел на урока: Демонстриране на ЗУК по отношение на основните области на компетентност според
учебната програма.
Задачи на урока: Пеене, слушане на музика с определени задачи, аргументиране на любима музика,
свирене с ДМИ, разпознаване на творчеството на
музиканти – композитори и артисти, коментиране на
елементи на нотното писмо.
Основен музикален материал:
● за пеене и слушане: предложен от учителя и
учениците.
Насоки за работа
Аналогично с изходящата диагностика в учебниците за 1. и 2. клас, и тази диагностика е представена
като своеобразно CV в „аз“ форма с утвърждаващи
глаголни форми. Така учениците добиват увереност
за изява на ЗУК, изграждани от 1. клас досега. Познатото заглавие създава необходимия художественотворчески комфорт.
Обслужвайки изискванията на учебната програма,
илюстрацията към зад. 1 на с. 60 провокира разнообразни изпълнения поне на 4 песни от училищен репертоар, както и от извънучилищния, с излагане на
мотиви относно предпочитанията. Втората част от
задачата насочва към коментар на впечатления от музиката, представяне на знания относно елементи на
музикалната изразност. В двете илюстрации за подкрепа сме заложили ключови словесни опори. Следват задачи с послушване на музика. Съобразно звучащата вокална и инструментална музика учениците
демонстрират базови знания за оркестър, диригент,
женски хор, смесен хор, солист, изпълнител, електрическа китара, авторска, народна музика.
Задачите с прослушване продължават и на с. 61.
Учениците разпознават визуално и темброво орган,
флейта, кларинет, гъдулка, кавал, арфа. Свързват
музикант с познато музикално произведение, чийто
характерен откъс прослушват: „Азбука“ – с композитора В. А. Моцарт; из „Годишните времена“ – „Декември“ с композитора П. И Чайковски; валс – с изпълнителя акордеонист П. Ралчев; песента „Настроение“ с композитора Св. Лобошки. Следва посочване
на елементите на музикалната писменост: петолиние
с ключ сол, размер, ноти, такт, такова черта, паузи,
знак за повторение. В подкрепящи условия се изговарят тоновите имена, свързват се нотните стойности
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и се отгатва, че първият нотен пример е от началото
на народната песен „Посеяла баба леща“, а вторият
– от „У дома“ на П. Хаджиев. Последната задача изисква разучаване на съпровода, избор на музикален
инструмент, мотивирано предлагане на музика, съобразно пулсацията, индивидуални, групови изпълнения на съпровод, в които подражателно биха се
включили дори ученици с по-ограничени метроритмични способности. Ако съпроводът се съчетае с
песенно-двигателни дейности на разменен принцип и
ролеви игри, то общуването с музиката би донесло
още по-пълноценни емоционални преживявания.
И тази диагностика завършва със символи за самооценка – възглас „Ура!“ в две големини.
Е-ресурс
Работен лист за разпечатване и съхранение в
портфолиото. Задачи в подкрепа на изявата на музикалните компетентности.

